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Türk Vergi Hukuku’nda Vergi Mahremiyeti 

Banka Sırrı ile Karşılaştırılması 

 

Halit Kaan ERGÜNEY 

 

ÖZ 

 

 

Kişilerin birbirleri ve kamu ile ilişkilerinde mahremiyetin bir hak olarak 

tanınması, korunması ve geliştirilmesi insan haklarının temel ögesidir. Mahremiyet 

hakkı bir şeyi yapmak ya da yapmamaktan kaçınmak anlamında pozitif ve negatif 

yükümlülükleri bünyesinde barındıran bir kavram olarak değerlendirilmelidir. Bu 

yükümlülükler yerine getirilmediği takdirde bir “suç” oluşması kaçınılmaz hale 

gelecektir. 

 

Vergi mahremiyeti ilkesi ile kişilerle devlet arasında var olan güven ilişkisinin 

sağlamlaşması ve dolayısıyla vergilemede verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır. 

Vergi Usul Kanunu’nda vergi mahremiyetine uymak zorunda olanların kimler 

olduğu ve mükellefe ait sırların açığa vurulması halinde yaptırımın ne şekilde 

belirleneceği üzerinde durulmaktadır. Bununla birlikte Kanunda vergi 

mahremiyetinin ihlali olarak sayılmayan bazı istisnai durumlarda yer almaktadır. 

 

İktisadi yaşamın başrolünde yer alan bankalar adına, kendi içyapılarından 

doğan; kurumsal özelliklerine ilişkin gizli tutulması gereken bilgi ve belgeleri ifade 

eden banka sırlarının saklanması büyük önem arz etmektedir. Banka sırrının 

korunmasına yönelik hükümler, ihlali sayılmayan haller ve ihlali halinde 

uygulanacak yaptırımlar başta Bankacılık Kanunu olmak üzere farklı düzenlemeler 

tarafından belirlenmiştir.  
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Bankaların birer güven kuruluşu olmaları doğrultusunda bankalara ait sır 

niteliğindeki bilgi ve belgelerin korunması, toplum nezdinde banka itibarı ve 

müşterinin bankaya olan güveninin devamı açısından sürekli biçimde gereklidir.   

 

Anahtar Kelimeler: 

 

Vergi Mahremiyeti, Banka Sırrı, Vergi Suçu, Bankacılık Suçu,  

Mahremiyet İhlali. 
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Tax Confidentiality in Turkish Tax Law  

Compared with Banking Secrecy 

 

Halit Kaan ERGÜNEY 

 

ABSTRACT 

 

Recognition and protection of confidientality as a right in respect of the 

relations between the individuals within each other and with the state are essentials 

of human rights. Confidentially right should be evaluated as a concept which 

accomadates both positive and negative obligations in itself, meaning;doing and 

refraining from doing certain things.Non compliance with these obligations will give 

rise to formation offence inevitably. 

 

The principle of “tax confidentiality” aims to further develop the trust relationship 

between state and citizens thus increasing tax efficiency. The parties which have to 

comply with the terms of “tax confidentiality”, determination of penal trials in case 

of violations of “tax confidentiality” are defined in Tax Procedural Law.    

 

 

Regarding the banks, the major actors of financial and economic 

transactions;protection of secrecies originating from their internal structures have 

great importance.Regulations regarding protection of banking secresies, reasons out 

of invasion and penalties in case of violations are defined in Banking Law and other 

laws.  
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Since banks are trust corporations, protection of banking secrecies under all 

circumstances and continiously is essential for their respectibility in the society.  
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Tax Confidentiality, Banking Secrecy, Tax Offence, Banking Offence, Breach 

Of Privacy. 
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ÖNSÖZ 

 

 Devlet, üstlenmiş olduğu kamu hizmetlerini yürütebilmek için mali bir güce 

ihtiyaç duymaktadır. Bu mali gücün en önemli kaynağı ise mükelleflerden topladığı 

vergiler olmaktadır. Vergi, mükelleflerin ödemek zorunda olduğu bir yükümlülüktür. 

Söz konusu yükümlülüğü yerine getirirken vergilendirmenin tarafları olan “Devlet” 

ve “mükelleflere” Kanun koyucu bazı korumalar getirmiştir. Vergi mahremiyeti de 

genel olarak kişinin özel hayatının gizliliği olarak değerlendirildiğinde, mükellefe ait 

sır niteliğindeki bilgilerin gizli kalmak zorunda olması şeklinde açıklanabilir. 

 

 Vergi mahremiyeti ile banka sırrının korunması yükümlülüğü bazı hususlarda 

benzerlik göstermektedir. Söz konusu benzerlikler; tanımlamalarının özel 

kanunlarında yapılıyor olması, meslek ifası sırasında yüklenilen sorumluklardan 

olmaları, ihlalleri halinde yaptırım miktarları bakımından kendisini göstermektedir. 

Bununla birlikte, hem banka sırrının açıklanması, hem de vergi mahremiyetinin ihlali 

adına TCK’da 239’ncu maddenin dikkate alındığını belirtmek gerekir. 

 

 Tez içerisinde, vergi mahremiyeti ve banka sırrı kavramları, bunlara ilişkin 

sorumluluklar, yükümlülük ihlali hallerinde bağlanan sonuçlar detaylı biçimde 

incelenmiş olup uluslar arası boyutlarda örnekler gösterilerek ortak özellikler içeren 

iki hususun karşılaştırması yapılmıştır.  

 

Tez çalışmam üzerine yoğunlaştığım süre zarfında bana destek olan ve 

ilerlememi sağlayan Sayın Hocam Yrd. Doç. Dr. Z. Ertunç ŞİRİN’e, her türlü 

özveride bulunan Araştırma Görevlileri Altan RENÇBER, İmran SEMİZ ve Ş. Emre 

GÖKÇAY’a, ve son olarak üzerimden hiçbir zaman manevi desteğini esirgemeyen 

buradaki ve Arhavi’deki aileme teşekkür ederim. Çalışmamın vergi hukuku ve 

bankacılık hukuku kitapları arasında yararlı bir kaynak olarak yer alması dileğiyle, 

saygılarımı sunarım. 
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GİRİŞ 

 

Kamu gelirleri içerisinde en önemli paya sahip olan vergiler; devletin, 

üstlendiği hizmetleri yerine getirmesinde diğer kamu gelirlerine göre 

mukayesesiz bir fonksiyona sahiptir. Vergilemenin etkin gerçekleşebilmesi, vergi 

toplayan devletin vergi mükelleflerine ait hesap ve işlemlerine ilişkin bilgilerine 

sahip olmasıyla doğru orantılıdır.  

 

 Vergileme işleminin birden çok aşaması bulunmaktadır. Söz konusu 

aşamalar farklı zamanlarda farklı görevler yapan kimseler tarafından yerine 

getirilmektedir. Bu sırada, mükellefe ait bir kısmı sır niteliğinde olan bilgiler, 

ilgili görevliler tarafından öğrenilebilmektedir ki bunların ifşa edilmesi halinde 

mükellef açısından olumsuz neticeler meydana çıkabilmektedir. Buradan 

hareketle vergi mükelleflerinin özel ya da mesleki hayatlarına ait bilgilerinin 

bazıları mahrem kabul edilmektedir. Bu bilgilerin kanuni bir mecburiyet 

olmadıkça açıklanmalarının ve kullanılmalarının engellenmesi gerekmektedir. 

Mükellef sırlarının açıklanamamasına dair geliştirilen hukuki koruma, mükellef 

açısından idareye olan güvenini arttıracak, aynı zamanda devletin vergi 

toplamadaki etkinliğini de ileriye taşıyacaktır. 

 

 Belirttiğimiz ifadeler doğrultusunda Vergi Usul Kanunu tarafından vergi 

mahremiyetinin ihlali, suç olarak düzenlenmiş ve suçun cezası, Türk Ceza 

Kanunu’na atıf yapılarak belirlenmiştir. Dolayısı ile vergi mahremiyetinin ihlali 

suçu, vergi hukuku ile olan bağlantısını bir noktadan sonra ceza hukukuna 

bırakmaktadır. 

 

Öte yandan mahremiyet kavramı sadece vergileme işlemlerine ilişkin olarak 

dar bir çerçevede kalmayıp kişilerin tüm meslek yaşamlarında kendisine yer 

bulmaktadır. Bu bağlamda çağdaş ve gelişen ekonomik yapının temel direği 

konumunda bulunan bankaların kamuoyu nezdinde birer güven ve itibar kuruluşu 
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olmaları, sahip oldukları sır niteliğindeki bilgileri saklama yükümlülüğünü 

doğurmaktadır.  

 

Bankalar, kendisine güven duyarak yatırımlarını değerlendiren kişiler 

hakkında sır olarak nitelendirilen çok sayıda bilgi ve belgeye sahiptir. 

Müşterilerine ait gizli kalması gereken bu bilgi ve belgelerin korunması 

bankaların sorumluluğundadır. Rakipleri ile rekabet edebilmek ve kamuoyundaki 

itibarını koruyabilmek açısından ise bankalar, kendi iç ilişkisi ve yapısından 

kaynaklı sırları da saklamakla yükümlüdür.  

 

Banka sırrı kavramı, geniş anlamda hem müşteri sırlarını hem de kendisine 

ait sırlarları kapsamaktayken, dar anlamda sadece bankanın kendisine ait olan 

sırları ifade etmektedir. Çalışmamızda ağırlıklı olarak bankanın kendisine ait 

sırlar üzerinde durulmuş olup müşteri sırları bakımından özellik arz eden 

hususlar da incelenmiştir. 

 

Birinci bölümde mahremiyet ve sır kavramlarının tanımlaması ve hukuksal 

gelişimi üzerinde durulmuştur. Burada sırrın unsurlarından; özellikle konumuzla 

ilişkili TCK 239. madde kapsamında söz edilmiş olup mahremiyet hakkı 

bakımından ulusal ve uluslar arası çapta geçmiş ve güncel düzenlemeler 

incelenmiştir. 

 

İkinci bölümde vergi mahremiyeti ve banka sırrı kavramları 

değerlendirilmiştir. Vergi Usul Kanunu, Bankacılık Kanunu ve benzer 

düzenlemeleri içeren başka kanunlar üzerinden konu detaylı biçimde işlenmiştir. 

 

Üçüncü bölümde ise vergi mahremiyetinin ihlali ve banka sırrının 

açıklanması suçlarına bağlanan sonuçlar incelenmiş olup her iki suç açısından 

benzerlik ve farklılık gösteren hususlar üzerine temas edilmiştir. 

 

Tezimizin Sonuç bölümünde ise incelediğimiz konuların, bazı eleştiri ve 

tavsiyeler eşliğinde genel değerlendirmesi yapılmıştır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

1. MAHREMİYET VE SIR KAVRAMLARI, MAHREMİYET       

HAKKININ HUKUKSAL NİTELİĞİ 

 

1.1. Mahremiyet Kavramı 

 

İnsan yaşamı, kişinin başkaları ile olan iletişimi dikkate alınarak 

değerlendirildiğinde iki farklı hayattan meydana gelmektedir. Bunlardan birincisi 

herkes tarafından bilinen hayatıdır ki buna kişinin aleni hayatı denilir. Diğeri ise, 

insanın gizlilik arz eden hayatı olarak kişinin başkalarının bilmesini istemediği hayatı 

ya da başkalarının bilmemesi gereken hayatıdır
1
. Mahremiyet kelimesi, kişinin özel 

hayatı ile ilgili anlam taşıyan bir kelime olarak Arapça “harem”, “haram” 

sözcüklerinden türetilmiş olup “herkesçe bilinmemesi gereken”, “herkese 

söylenmez” gibi ifadeler ile açıklanmaktadır
2
.    

 

Toplumsal yaşamda mahremiyete duyulan ihtiyaç kendisini farklı 

görünümlerde ortaya koymaktadır. Yalnız kalma veya tek başına olabilme isteği en 

yaygın olan görünüm biçimi iken kişinin arkadaş çevresiyle ve yakınları ile bir araya 

gelmesi sırasında diğer kimselerin müdahalesine maruz kalmak istememesi diğer bir 

görünüm biçimi olarak karşımıza çıkar. Bir başka görünüm ise kişinin özel hayatına 

ait bilgileri ile başkalarınca tanınmadan yani dikkatleri üzerine çekmeden kamu 

yaşamına katılabilmesi biçiminde kendisini gösterir
3
. Özel hayatın anlamına biraz 

daha detaylı değinmek gerekirse; özel hayat adına kişinin hayatının dışarıdan 

gizlediği ve başka kimselerce öğrenilmesini istemediği kısmı şeklinde bir açıklama 

                                                 
1
 Fatma Taş, Vergi Hukukunda Vergi Mahremiyetinin İhlali Suçu, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 

2008, s. 20.  
2
 http://www.ejovoc.org/makaleler/aralik_2012/pdf/06.pdf (Erişim Tarihi: 31.12.2013). 

3
 Francis Mcandrew, Environmental Psychology, Brooks and Cole Publishing, California, 1993, s. 

123. Robert Gifford, Environmental Psychology, Allyn and Bucon, Boston, 1997, s. 174. (Aktarım: 

Mehmet Yüksel, “Mahremiyet Hakkı ve Sosyo-Tarihsel Gelişimi”, Ankara Üniversitesi, İletişim 

Fakültesi Dergisi, Sayı: 58, Ankara, 2003, s. 182). 
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yapılabilir
4
. İnsanın kendisine ait olan onur ve saygı duyguları temel anlamda özel 

hayata ilişkin olmakla birlikte söz konusu duygular kişinin özel hayatının yanı sıra 

aleni hayatını da beslemektedir
5
.  

 

 İnsan haklarının günümüzdeki seviyeye gelmesinde, mahremiyetin 

korunmasının ve içerdiği anlamların geliştirilerek varlığını sürdürebilmesi amacının 

benimsendiği söylenebilir. Bu bağlamda mahremiyet için yapılan en göz alıcı 

tanımlamalardan bir diğeri mahremiyetin bir değer olarak tutarlı ve bütünlük arz 

etmesi gereken bir kavram olduğudur. Mahremiyet sadece bireysel çaplı dar bir 

kavram olarak düşünülmemelidir. Başka bir ifade ile mahremiyet, kişilerin yanı sıra 

grupların ve kurumların da kendilerine ait bilgilerin ne zaman, nasıl ve hangi ölçüde 

başkalarına aktarılabileceğini kendilerinin belirleyebilme yetkinliklerini de 

içermektedir
6
. Genel olarak, kişilerin sahip olduğu sırlar mahrem kabul edilmektedir. 

Bu doğrultuda sır kavramının da incelenmesi gerekmektedir. 

 

1.1.1. Sır Kavramı  

 

 Genel bir ifade ile sır, sahibinin açıklanmamasında yarar gördüğü, 

başkalarının evvelden bilmediği konular olarak tanımlanmaktadır
7
. Başka bir ifade 

ile sır, herkes tarafından bilinmeyen ve açıklanması durumunda sahibinin şeref ve 

menfaatine zarar verme tehlikesi içeren hususlar olarak açıklanabilir
8
.  

 

 Özel hayatın gizliliği hakkının aslında klasik haklar yani birinci kuşak haklar 

arasında yer aldığı ancak ikinci ve üçüncü kuşak haklar ile de yakın ilişkili olduğu 

                                                 
4
 Veli Ö. Özbek –  Mehmet N. Kanbur – Koray Doğan – Pınar Bacaksız – İlker Tepe, Türk Ceza 

Hukuku Özel Hükümler, İkinci Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2011, s. 510   
5
 Doğan Soyaslan, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 5. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2005, s. 267. 

(Aktarım: Fatma Taş, a.g.e, s. 20). 
6
 Alan F. Westin, Privacy and Freedom, Atheneum, Newyork, 1967. (Aktarım: 

http://www.ejovoc.org/makaleler/aralik_2012/pdf/06.pdf  (Erişim Tarihi: {31.12.2013}). 
7
 Özcan Günergök, “Avukatın Sır Saklama Yükümlülüğü” Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, Sayı: 2 , Erzincan, 2003, s. 32. 

(http://www.erzincan.edu.tr/birim/HukukDergi/makale/2003_VII_32.pdf) (Erişim Tarihi: 02.05.2013) 
8
Süheyl Donay, Meslek Sırrının Açıklanması Suçu, İstanbul Üniversitesi Yayınları No. 2378, 

İstanbul 1978, s. 4. 
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ileri sürülmektedir
9
. Ancak burada gizlilik, sadece özel hayatla tanımlanabilmekten 

öteye geçmiş olup artık; temelde aynı anlamları ifade etse de vurgulamak anlamıyla 

sır olarak belirttiğimiz hali almıştır. Öyleyse kişinin özel hayatı ile sır teşkil eden 

sınırın hangi noktada çizilmesi gerektiğini bulmamız gerekmektedir. 

 

 Sır, objektif ve sübjektif iki ayrı genel niteliğe sahiptir ki sırrı sır yapan, başka 

bir ifade ile bir vakanın sır sayılabilmesini sağlayan bu iki niteliğin birlikte mevcut 

olmasıdır. Sır sahibinin kendi iradesi ile bir durumu sır olarak sayması ve bu yönde 

hareket ediyor olması, sırrın sübjektif niteliği iken, bu hususun başkalarınca 

öğrenilmemesi mecburiyeti sırrın objektif niteliğini oluşturmaktadır
10

.  

 

 Sırrın hukuki boyutuna girmekten ziyade genel tanımlarıyla ilgili cümleler 

kullanacak olduğumuzda; ülke çapında meşhur bir firma sahibinin iflas ettiğine 

ilişkin haberlerin basına yansımış olmasına karşın durumu kendi çevresinden 

saklamak istemesinin de sır olarak sayılabileceğini ifade edebiliriz. Başka bir örnek 

vermek gerekirse 8 aylık hamile durumuna gelmiş bir kadının hamile olduğunu yakın 

çevresine söylemek istememesi de kendine ait olan durumunu sır olarak koruma 

isteğinden kaynaklanmaktadır. Belirtilmelidir ki; her iki örnekte de, önceki 

paragrafta tanımını yaptığımız sır niteliklerinden, sırrın objektif olma niteliği mevcut 

değildir. Bu bağlamda herkesin açıkça görüp, öğrenebildiği bilgileri gerçek anlamda 

sır olarak nitelendirmek mümkün değildir. Öyleyse bu tip bilgilerin başkaları 

tarafından açığa vurulması halinde bir sırrın ifşasından söz edemeyiz. Sır kavramına 

yakın olarak nitelendirilebilecek bu hususlar mükellefin çevresi açısından aynı 

niteliği taşımadığından, açığa vurulması halinde yalnızca mükelleflere negatif etki 

edebilecek tipte bilgilerdir
11

. 

 

 

 

 

                                                 
9
 İbrahim Kaboğlu, Özgürlükler Hukuku, 6. Baskı, İstanbul, 2002, s. 39. 

10
 Fatma Taş, a.g.e., s. 84-85. 

11
 a.e., s. 86. 
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1.1.2. Sırrın Unsurları 

 

 Doktrinde sır kavramının beş unsuru olduğu belirtilmektedir. Söz konusu 

unsurlar, tez konumuz gereğince TCK m. 239 kapsamına giren sır türleri ile sınırlı 

kalınarak yapılan bir değerlendirmedir
12

. Daha açık bir ifade ile vergi 

mahremiyetinin ihlali ve banka sırrının ifşası durumunda karşımıza çıkan ortak 

müeyyide TCK m. 239 ile hükmedildiğinden ötürü, sırrın unsurları da bu doğrultuda 

incelenecektir.  Bu unsurlar “ bilgi”, “bilginin ticari, bankacılık veya müşteri sırrı 

vasfı taşıması”, “bilginin gizli olması”, “sır sahibi iradesi” ve “gizli bilginin sahibine 

menfaat sağlaması” şeklinde sınıflandırılmaktadır
13

.  

 

1.1.2.1. Bilgi 

 

 Bilgi, öğrenme, araştırma ya da gözlem yolu ile elde edilen gerçek olarak 

tanımlanmaktadır. TCK m. 239 kapsamında korunan bilgi ifadesinin, dildeki 

kullanım ile aynı olduğu değerlendirilmektedir
14

.  

 

 Suça konu teşkil edecek bilginin uzunluğunun, karmaşıklığının, yazılı ya da 

sözlü olmasının bir önemi yoktur. Burada önem arz eden husus; bilginin, sır 

kavramının diğer unsurlarının mevcudiyeti ile birlikte sır sahibine menfaat 

sağlamasıdır
15

. 

 

                                                 
12

 Mustafa Gökhan Tekşen, Ticari Sır, Bankacılık Sırrı Veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi 

Veya Belgelerin Açıklanması Suçu (TCK m. 239), Yetkin Yayınları, Ankara, 2012, s. 19. 
13

 a.e., s. 19. 
14

 Mehmet Emin Bilge, Ticari Sırların Korunması, Asil Yayın Dağıtım, Ankara 2005, s. 16. 

Madde 239/1) Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu ticarî sır, bankacılık sırrı 

veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilere veren veya ifşa eden kişi, şikâyet 

üzerine, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu bilgi 

veya belgelerin, hukuka aykırı yolla elde eden kişiler tarafından yetkisiz kişilere verilmesi veya ifşa 

edilmesi hâlinde de bu fıkraya göre cezaya hükmolunur. 

(2) Birinci fıkra hükümleri, fennî keşif ve buluşları veya sınaî uygulamaya ilişkin bilgiler hakkında da 

uygulanır. 

(3) Bu sırlar, Türkiye'de oturmayan bir yabancıya veya onun memurlarına açıklandığı takdirde, faile 

verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. Bu hâlde şikâyet koşulu aranmaz. 

 (4) Cebir veya tehdit kullanarak bir kimseyi bu madde kapsamına giren bilgi veya belgeleri 

açıklamaya mecbur kılan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 
15

 a.e., s. 21. 
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 Bilginin yanlış olması durumunda hukuki korumaya değer olup olmayacağı 

tartışılıyor olsa da doktrinde ağır basan görüş bilginin gerçek ve doğru olması 

gerektiği yönündedir
16

. Gerçekten; yanlış bilgiler, sahibine menfaat sağlamadıkları 

için hukuki korumadan faydalanamamaktadırlar
17

. 

 

 Bilginin negatif olması durumunda hukuki korumadan yararlanacağı 

savunulmaktadır. Negatif bilgi; yapılan araştırmalar neticesinde elde edilen 

sonuçların ulaşılmak istenen ile farklı olmasıdır. Örneğin; bir AR-GE çalışması 

sonucunda, uygulanan yöntemin hedeflenen sonucu vermemesi durumunda negatif 

bilgi ortaya çıkacaktır ki söz konusu durum en azından gerçeklik taşıyor olacaktır. 

Bu durumda araştırmayı yapan bilgi sahibinin hukuki korumaya değer bir emeği 

mevcuttur. Söz konusu negatif bilgi, araştırmayı yapan kişinin rakiplerinin eline 

geçtiği takdirde, rakipler benzer araştırmaları yapmaktan imtina edecekleri için 

rekabet dengesi bozulacaktır. Öyleyse, bilgi sahibinin negatif bilgiler üzerinde de 

menfaati bulunduğundan bunlar da TCK m. 239 kapsamında koruma altındadır
18

.    

 

1.1.2.2. Bilginin Ticari, Bankacılık Veya Müşteri Sırrı Vasfı 

Taşıması 

 

 Bilginin TCK m. 239 kapsamında korunabilmesinin bir diğer şartı, sırrın 

ticari, bankacılık veya müşteri ilişkisinden kaynaklanmasına bağlıdır. İlgi, konunun 

düzenlendiği kanunlara bakılarak anlaşılır. Örneğin; bilginin ticari olup olmadığı 

TTK normları ile değerlendirilirken, bankacılık vasfına sahip olup olmadığı 

Bankacılık Kanunu esas alınarak değerlendirilir
19

. 

 

 Sır niteliğindeki bilgi ticaret ile ya da bankacılıkla ilgili olsa dahi, dikkat 

edilecek nokta, sırrın konuya ilişkin özel hukuk normlarından doğması gerektiğidir. 

                                                 
16

 İlker Tepe, “Ticari Sır, Bankacılık Sırrı, Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin 

Açıklanması Suçu”, Ceza Hukuku Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 14, Aralık 2010, s. 109. (Aktarım: Tekşen 

a.g.e., s. 19). 
17

 Bilge, a.g.e., s. 16. 
18

 a.e., s. 17. 
19

 Tekşen, a.g.e., s. 20. 
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Başka bir ifade ile sır niteliğindeki bilgi ülkenin ekonomik düzeni bakımından özel 

bir önem atfediyor ise TCK m. 239 kapsamına alınamaz. Böyle bir bilgi, gerekli 

şartları taşıması halinde devlet sırrı niteliğinde değerlendirilmelidir. Öyle ki; 

savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ürün ve projeleri, TSK ile 

doğrudan ilişkili olduğundan, bu ürün ve projelere ait sırlar ticari sır değil devlet sırrı 

niteliğinde değerlendirilmektedir. Bu durumda TCK m. 326 ve devamındaki normlar 

ile gerekli hukuki koruma sağlanacaktır
20

.  

 

1.1.2.3. Bilginin Gizliliği 

 

 Genel olarak, sırrı oluşturan duruma ilişkin bilgi, sır sahibi dışında kimse 

tarafından bilinmemektedir ki bilginin gizlilik unsuru bu şeklide oluşmaktadır. 

Bilgiyi öğrenmek isteyenler kolaylıkla ve hukuka uygun biçimde söz konusu bilgiye 

ulaşabiliyorlar ise bilginin gizli olmadığı savunulmaktadır. Belirtilmelidir ki, sırra 

ilişkin bilgi daha evvel kamuya açıklanmamış olmalıdır
21

.  Buna karşılık, sırrın 

açıklanmayacağına yönelik inanç oluşumu ise; muhatabı olan alıcının, onun bu sırrı 

saklayacağına dair sır sahibi ile kurdukları karşılıklı güven ilişkisine 

dayanmaktadır
22

.  

 

 Sırrın, sınırlı sayıda kişi tarafından bilinmesi yani nispi sır niteliğinde olması 

yeterlidir. Belirtilmelidir ki; bilginin daha önceden kamuya açıklanan ya da 

açıklanması zorunlu tutulan nitelik taşıması halinde söz konusu bilgi sır kapsamına 

alınamaz. Başka bir ifade ile sırrın özünü oluşturan unsur, bilginin gizli olmasıdır ki 

aksi durumda TCK m. 239 kapsamında korunamaz
23

. 

 

 

                                                 
20

 Sezin Öztürk, Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin 

Açıklanması Suçu (TCK  madde 239), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2009, s. 35. 

(Aktarım: Tekşen, a.g.e., s. 21), Ayrıca Bkz. 5237 sayılı TCK, m. 326-340. 
21

 Bilge, a.g.e., s. 19. 
22

 Petra Wech, Das Bankgeheimnis, Struktur, Inhalt und Grenzen einer zivilrechtlichen 

Schutzpflicht, Regensburg, 2009, s. 59. (Aktarım: Pınar Çağla Kandıralıoğlu, Türk Hukukunda 

Bankaların Sır Saklama Yükümlülüğü, On iki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2011, s. 75). 
23

 Tekşen, a.g.e., s. 22. 
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1.1.2.4. Sır Sahibinin İradesi 

 

 Bilginin sır vasfını haiz olması, bilgi sahibinin iradesi ile ilgilidir
24

. İşte bu 

durum, yukarıda belirtilen sırrın sübjektif olma niteliğini ifade etmektedir
25

. Sır 

sahibi, sahip olduğu bilginin başkaları tarafından öğrenilmesini istememe iradesini 

göstermelidir
26

.  

 

 Sır sahibinin iradesi açık ya da zımni olabilir
27

. İrade farklı şekillerde ortaya 

konabilir ki burada başlıca dikkat edilen husus, sır sahibinin gizlilik için aldığı 

tedbirlerdir. Ancak bilginin sır niteliğine bürünmesi alınan tedbirlere bağlı değildir. 

Başka bir ifade ile alınan tedbirler; bilginin sır olarak kabul edilmesi için önemli 

olmayıp sadece iradenin tespiti adına önemlidir
28

. Alınan tedbirler fiziki olabileceği 

gibi işçi ile işveren arasında gizlilik sözleşmesi ya da rekabet yasağı anlaşması 

şeklinde de gerçekleşebilir
29

. 

 

1.1.2.5. Gizli Bilginin Sahibine Menfaat Sağlaması 

 

 Bilginin gizli olması, o bilgiye sır niteliği kazandırmaktadır ki, söz konusu 

nitelik sır sahibine haklı bir menfaat sağlamaktadır
30

. Menfaat ekonomik ya da 

manevi olabilir. Menfaatin varlığı araştırılırken, sırrın ihlal edilmiş olduğunun kabul 

edilmesi için ekonomik zarar görmenin yanında zarar tehlikesinin bulunup 

bulunmadığı da incelenmelidir. Ayrıca korunan sırrın hukuka ve ahlaka aykırı 

olmaması da gerekir
31

. 

 

 

 

                                                 
24

 Bilge a.g.e., s. 26. 
25

 Donay, a.g.e., s. 6. 
26

 Kandıralıoğlu, a.g.e., s. 76. 
27

 Bilge, a.g.e., s. 26. 
28

 a.e., s. 30. 
29

 Haslet Miroğlu, Sermaye Piyasası Hukuku Açısından Ticari Sırlar, Yayınlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi, Ankara, 2007, s. 10 (Aktarım: Tekşen, a.g.e., s. 22). 
30

 Bilge, a.g.e., s. 30. 
31

 Kandıralıoğlu, a.g.e., s. 76. 
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1.2.  Mahremiyet Hakkı  

 

 “Mahremiyet Hakkı” kavramını incelerken, genel anlamda yapılacak tanımın 

yanı sıra buna ilişkin hukuksal gelişimin incelenmesine de ihtiyaç vardır. 

Mahremiyet hakkı hiç şüphesiz tüm toplumlarda “kişi” kavramının ön planda 

tutulmaya başlanması ile önemli bir gelişim sürecine girmiştir. Gerçekten 

mahremiyet olgusuna çok eski dönemlerden beri rastlanıyor olsa da, modernleşme 

sürecinde önem kazanan bir kavram olduğu ifade edilmelidir
32

. Öyle ki mahremiyet 

hakkı kişisel özgürlüklerin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Bu bütünleşme olmaksızın 

mahremiyet hakkı dış etkenlere karşı korumasız kalacak ve söz konusu özgürlükler 

de gün yüzüne intikal edemeyecektir. Daha açık bir ifade ile güvenli bilgi ve iletişim 

ortamının mevcut olmadığı bir yerde, özgür şekilde haberleşme yapılamayacak 

olması özgür ifade hakkını da olumsuz etkileyecektir 
33

.  

 

1.2.1. Genel Olarak 

 

Mahremiyet hakkı, gerek yalnızlığı gerekse anonimliği yaşama hakkı 

anlamına gelir. Başka bir ifade ile mahremiyet hakkı, hem yalnız kalabilme hakkını 

hem de söz konusu yalnızlığını ortadan kaldırmak için kişinin elinde bulunan hakkı 

ve hakkın kontrolünü içermektedir
34

. Mahremiyet hakkı, kişinin özel yaşamı ile 

doğrudan ilişkilidir. Özel yaşam ise kişinin sır niteliğindeki bilgilerinin, başkaları 

tarafından öğrenilmemesi ile sınırlı olmayıp kişinin kendi özel yaşamına ait 

konularda hiçbir müdahaleye maruz kalmadan karar almasını ve bu kararı 

uygulamasını içermektedir. Kısaca “bağımsızlık” kavramı da kişinin özel yaşamı ile 

ilgilidir ve belirttiğimiz üzere bu ilişki, mahremiyet hakkı tanımında kendisini 

göstermektedir.
35

  

 

 

                                                 
32

 Yüksel, a.g.m., s. 182-183. 
33

 Fatma Taş, a.g.e., s. 30-31. 
34

 a.e., s.20. 
35

 İbrahim Ö. Kaboğlu, Özgürlükler Hukuku, 3. Baskı, Alfa Yayınları, İstanbul, 1996, s. 152. 
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1.2.2. Ülkemizde Mahremiyet Hakkına İlişkin Hukuksal   

          Düzenlemeler 

 

Mahremiyet hakkına ilişkin olarak ülkemizde gerek kamu hukuku dallarında 

gerekse özel hukuk dallarında çeşitli düzenlemeler mevcuttur. Belirtilmelidir ki 

kamu hukuku bakımından ve hatta tüm hukuk sistemi içerisinde öncelikli olarak 

Anayasa’daki düzenlemeler incelenmelidir. Anayasal koruma altına alınmış olan hak 

ve özgürlükler kişiler bakımından önemli bir koruma sağlamaktadır. Gerçekten 

yaşama hakkından, düşünce özgürlüğüne; mülkiyet hakkından, çalışma özgürlüğüne 

birçok hak ve özgürlük adına söylenebilecek olan, insan onuruna yaraşır bir yaşamın 

teminatının Anayasa’dan geçtiğidir
36

.  

 

Özel hukuk dallarında, başta Medeni Kanun, Borçlar Kanununu ve Türk 

Ticaret Kanunu içerisinde olmak üzere diğer başka kanunlarda da birçok düzenleme 

mevcuttur. Burada Anayasa başta olmak üzere belirtilen düzenlemeler üzerinde 

durularak mahremiyet hakkının gelişimi incelenecektir. 

 

1.2.3. Mahremiyet Hakkının Anayasal Gelişimi 

 

Kişisel dokunulmazlıklar ve özel hayatın gizliliği gibi kavramların, daha 

doğru değerlendirilebilmesi için dünya tarihinde dikkat çeken bazı anayasa ve 

anayasal nitelikte düzenlenmiş olan belgelerden de söz etmek gerekir.  

 

Dünya’daki ilk anayasal metin olarak kabul edilen 1215 yılında imzalanmış 

Magna Carta Libertatum (Büyük Özgürlükler Sözleşmesi), kişisel hakların ön plana 

çıkmaya başlaması açısından üzerinde durulması gereken bir İngiliz belgesidir. 

Gerçekten kralın yetkilerinin sınırlandırılması, can ve mal güvenliğini sağlamaya 

yönelik hükümler içermesi, yargı gücünün kral karşısında bağımsızlaştınlmaya 

                                                 
36

Yüksel Metin, “Özgürlükçü ve Demokratik Bir Düzen İçin Yeni Bir Anayasa” 

http://www.ankarastrateji.org/yazar/doc-dr-yuksel-metin/ozgurlukcu-ve-demokratik-bir-duzen-icin-

yeni-anayasa/ (Erişim Tarihi: 02.01.2014). 
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çalışılması ve kişiler hakkında keyfi yakalama ve ceza takibini önlemeye yönelik 

hükümler belirlenmesi ile Magna Carta’nın kişisel hakların gelişimi için önemli bir 

tarihsel gelişme olduğu ifade edilmektedir
37

.  

  

 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi, Fransız Ulusal Meclisi tarafından 

hazırlanarak 26 Ağustos 1789 tarihinde kabul ve ilan edilmiş olup temel özelliği, 

bildirinin evrensel ve anayasal nitelikte olmasıdır. İnsanların, hukuksal olarak, 

doğuştan özgür ve eşit oldukları, her siyasal topluluğun amacının insanın doğal ve 

vazgeçilmez haklarının korunması olduğu ve bu hakların da özgürlük, mülkiyet, 

güvenlik ve baskıya karşı direnme hakları olduğu,  özgürlüğün, başkasına zarar 

vermeden her şeyi yapabilmek anlamına geldiği, hiç kimsenin düşünsel 

inançlarından dolayı rahatsız edilemeyeceği, düşünce ve inançların başkalarına 

özgürce iletilmesinin insanın en önemli haklarından birisi olduğu vb. haklar Bildiri 

ile hüküm altına alınmıştır
38

. 

 

 Dünyanın ilk yazılı anayasası olan ABD Anayasası'nın, 15 Aralık 1791 

yılında kabul edilen, ilk ek on maddesi "Haklar Bildirisi-Bill of Rights"dır. En 

önemli özelliği, Bildiride’ki hakların anayasal haklar haline gelmesi ve kongrenin bu 

kanunlara aykırı bir kanun çıkaramayacak olmasıdır. Söz konusu Bildiri’ye göre din 

ve vicdan özgürlüğü, basın özgürlüğü kabul edilmiştir. İnsan Hakları açısından en 

önemli maddesi olan dördüncü maddede “insanların kendilerinin, evlerinin, işlerinin 

ve paralarının makul olmayan araştırma ve müsaderelere karşı emniyet içinde olma 

hakkı, arama tezkeresi olmadan ihlal edilemez; ancak, özellikle araştırılacak yeri tarif 

eden bir yemin ya da yemin yerine geçebilecek bir söz ile desteklenen makul bir 

sebep varsa kişiler alıkonulabilir ve müsadere yapılabilir" denilerek kişilerin özel 

hayatlarına kanuni olmayan müdahalelerin önüne geçilmeye çalışılması yönünde 

düzenlemeler gerçekleştirilmiştir
39

. 

 

                                                 
37

 Ayşe Tülin Yürük - Selman Karakul, “Çağdaş Toplumda İnsan Haklarının Doğuşu ve Gelişimi”, 

T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1020, Eskişehir, 1998, s. 34. 
38

 Ayfen Göze, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Beta Yayınları, İstanbul, 1986, s. 564-566. 
39

 Salwyn Schapiro, Liberalism-Its Meaning and History, London, 1958, s. 126-127. (Aktarım:  

Coşkun Can Aktan, Haklar ve Özgürlükler Antolojisi, Hak–İş - Türkiye Hak İşçi Sendikaları 

Konfederasyonu, Ankara, 2003, s. 102). 
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Ülkemizde Mahremiyet Hakkının Anayasal gelişimi adına, kişilerin özel 

hayatlarının gizliliği ve kişi dokunulmazlıkları kavramları incelenirken, Osmanlı 

İmparatorluğu dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti dönemi şeklinde tarihsel bir ayrım 

yapmamız gelişim süreci içerisindeki farklılıkları daha açık bir biçimde görebilmek 

bakımından faydalı olacaktır. Aşağıda sırasıyla özel hayatın gizliliği konusunun 

Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki ve Türkiye Cumhuriyeti dönemindeki gelişimi 

ele alınmıştır.  

 

1.2.3.1. Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Özel Hayatın Gizliliği 

 

Osmanlı İmparatorluğu dönemi anayasal düzenlemelerinde, özel hayatın 

gizliliği hakkında açık bir düzenlemenin varlığından söz edilememektedir. Bunun 

sebebi, o dönemlerde Osmanlı toplumunda, henüz kişi bilincinin bugünkü haline 

benzer bir gelişim sergilememiş olmasıdır
40

.  

 

29.09.1808 tarihli Sened-i İttifakın 1. ve 5. şartı, padişahın kişiliğinin 

korunmasını öngörmüştür. Sened'in 7. ve son maddesinde ise, yoksulların ve 

reayanın korunmasının devletin varlığının temeli sayılması sebebiyle ayanlar, kendi 

bölgelerinde halkı vergilerle ezmemeleri konusunda uyarılmışlardır
41

. Bu 

düzenlemeler neticesinde Sened-i İttifak Hukuk Devleti ilkesinin gerçekleştirilmesi 

adına ülkemiz tarihinde önemli bir mihenk taşı olarak görülmektedir
42

. 

 

                                                 
40

 Sultan Üzeltürk, 1982 Anayasası ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine Göre Özel Hayatın 

Gizliliği Hakkı, Beta Yayın, İstanbul, 2004. s. 13. 
41

 Sened-i ittifak’ın birinci maddesi, Padişahın emirlerinin her yerde tatbik edileceği, ayanların 

padişaha sadakatte kusur etmeyeceğini, beşinci maddesi ise; Devlet erkanı gibi, ayanların da bu 

ittifaka riayet edeceklerine, riayet etmeyenlerin tedip edileceğini düzenlemiştir. Yedinci maddede; 

senedi imzalayanlar, “fukara ve reayanın himayet ve siyanetinin esas olduğunu” hatırlattıktan sonra, 

hanedanların idareleri altında bulunan kazalarda “fukara  ve reayanın” vergilendirilmesinde “hadd-i 

itidale riayet” hususuna dikkat edeceklerine söz vermektedirler.  
42

 Aybars Pamir, “Osmanlı Egemenlik Anlayışında Sened-i İttifak’ın Yeri”, Ankara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 53, Sayı. 2, Ankara, 2004, s. 77. 



 14 

03.11.1839 tarihli Tanzimat Fermanında; kişilerin ırz, namus ve malının 

korunması ve kişi güvenliğinden hareketle, özel hayatın da korunmasına doğru bir 

yönelim görülmektedir
43

.  

 

18.02.1856 tarihli Islahat fermanında ise, inanç, dil, din, mezhep özgürlüğü 

gayrimüslimlere tanınırken, yine dolaylı olarak, kişilerin özerklikleri anlamında özel 

hayatın korunduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte yine azınlıkların kişiliklerinin 

korunmasına yönelik başka düzenlemeler de mevcuttur
44

.  

 

23.12.1876 tarihli Kanun-i Esasi’nin 22. maddesi özel hayatın gizliliği ile 

doğrudan ilgili sayılabilecek bir hüküm getirmektedir ki bu hüküm konut 

dokunulmazlığına ilişkindir. Madde hükmüne göre; kanunların kararlaştırdığı 

durumlar haricinde, yetkililer meskene zorla giremeyeceklerdir
45

. 

 

1.2.3.2. Cumhuriyet Döneminde Özel Hayatın Gizliliği 

 

Cumhuriyet döneminde özel hayatın gizliliğine ilişkin düzenlemeleri 1924, 

1961 ve 1982 anayasaları çerçevesinde değerlendirirken, özet mahiyetinde 

belirtilmelidir ki; Cumhuriyetin ilk anayasası olan 1924 Anayasası içerisinde, temel 

hak ve hürriyetler liste halinde sayılmış olsa da, bunlar sistematik olarak ilk defa 

1961 Anayasasında düzenlenmiştir. Bu durum 1961 Anayasasının getirmiş olduğu 

önemli bir yeniliktir
46

. 1982 Anayasası da, özel hayatı güvence altına almış olup bu 

doğrultuda hükümlere sahiptir. Aşağıda sırasıyla üç ayrı dönemi üç başlık altında 

inceleyeceğiz.  

                                                 
43

 Tanzimat Fermanı’nda ilgili paragraf şu şekildedir: Can, ırz, namus ve mal konularında, ülkemizin 

tüm halkına şeriat yasaları gereğince garanti verilmiştir. Öbür konularda da oybirliği ile karar 

verilmesi için, Meclisi Ahkam-ı Adliye üyeleri gerektikçe artırılacaktır. Yüce devletimizin bakanları 

ile ileri gelenleri belirli günlerde orada toplanarak, görüşlerini çekinmeden açıkça söyleyeceklerdir. 

Can, mal güvenliğine ve vergilerin belirlenmesine ait yasalar böyle hazırlanacaktır.  
44

 Islahat Fermanı; Madde.1) Din ve mezhep hürriyeti sağlanarak azınlıklara okul, kilise ve hastane 

açma hakkı verilecek. Madde. 2) Azınlık ve yabancılara küçük düşürücü sözler söylenmeyecek. 
45

 Kanun-i Esasi; Madde 22) Memaliki Osmaniyede herkesin mesken ve menzili taarruzdan 

masundur. Kanunun tâyin eylediği ahvalden maada bir sebeble hükûmet tarafından cebren hiç 

kimsenin mesken ve menziline girilemez. 
46

 Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2000, s. 72.  
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1.2.3.2.1. 1924 Anayasası Dönemi 

 

Kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin liste biçiminde verilerek sayıldığı 1924 

Anayasası’nın beşinci bölümünde “Türklerin Kamu Hakları” başlığı altında bulunan 

68. ila 88. maddeler arasındaki maddeler özel hayatın gizliliğine yönelik 

düzenlemeler de dahil olmak üzere temel hak ve hürriyetlere ilişkin hükümler 

içermektedir. 70. madde özel hayat kavramıyla yakından alakalı olan “kişi 

dokunulmazlığı” kavramını düzenlemiştir. Buna göre “Kişi dokunulmazlığı, vicdan, 

düşünme, söz, yayım, yolculuk, bağıt, çalışma, mülk edinme, malını ve hakkını 

kullanma, toplanma, dernek kurma, ortaklık kurma hakları ve hürriyetleri Türklerin 

tabii haklarındandır” ifadelerine yer verilmiştir. 71. maddede yine özel hayatla direkt 

ilgili olarak “cana, mala, ırza, konuta hiçbir türlü dokunulamaz” denilmektedir.  72. 

madde de ise “Kanunda yazılı hal ve şekillerden başka türlü hiçbir kimse 

yakalanamaz ve tutulmaz” ifadeleri kullanılmıştır. Kanun’un 76’ncı maddesinde 

“Kanunda yazılı usul ve haller dışında kimsenin konutuna girilemez ve üstü 

aranamaz” hükmü mevcuttur. Son olarak 81. maddede doğrudan özel hayatın 

gizliliğinin ihlalini engelleyici nitelikte bir hüküm daha getirilerek “Postalara verilen 

kağıtlar, mektuplar ve her türlü emanetler yetkili sorgu yargıcı veya yetkili mahkeme 

kararı olmadıkça açılamaz ve telgraf ve telefonla haberleşmenin gizliliği bozulamaz” 

ifadelerine yer verilmiştir.  

 

Hak ve hürriyetlerin tasnif biçimi bakımından değerlendirildiğinde 1924 

Anayasası’nın 1789 Fransız Bildirgesi’nden önemli ölçüde etkilendiği 

düşünülmektedir. Bununla birlikte 1924 Anayasası’nın hak ve hürriyetlere başta 

değil sonda yer vermesinin Anayasa hazırlama şekil ve tekniklerine pek uygun 

olmadığı kanaati mevcut olsa da bu durum bir temel hak ve hürriyetlere “önem 

vermeme” olarak değerlendirilmemektedir. Ancak şekil uygunluğu anlamında hak ve 

hürriyetler çoğu zaman anayasanın genel esaslarını izleyen kısımda yer almalıdır. 
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Buna rağmen 1924 Anayasası’nın hemen bütün kişi hak ve hürriyetlerine yer verdiği 

belirtilmelidir
47

.   

 

1.2.3.2.2. 1961 Anayasası Dönemi 

 

Ülkemizde Anayasaya ilk defa “hukuk devleti” kavramının girdiği 1961 

Anayasası’nda, temel hak ve özgürlükler 1924 Anayasası’ndan farklı olarak 

sistematik biçimde düzenlemiştir. Bununla birlikte 10.12.1948 tarihli İnsan Hakları 

Evrensel Beyannamesi ve 04.11.1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinden 

yararlanılarak hazırlanmış olan 1961 Anayasası, yine 1924 Anayasası’na göre temel 

hak ve özgürlükler bakımından daha geniş ve güvenceli hükümler getirmiştir
48

. 

 

Temel hak ve Özgürlükler, 1961 Anayasası’nda ikinci kısımda düzenlenmiş 

olup bu kısmın birinci bölümünde, temel hak ve özgürlüklere ilişkin genel hükümler, 

ikinci bölümünde, kişinin hakları ve ödevleri, üçüncü bölümünde, sosyal ve iktisadî 

haklar ve ödevler, dördüncü bölümünde ise siyasi haklar ve ödevler düzenlenmiştir. 

1961 Anayasası’nda, özel hayatın gizliliği ve korunması hak ve hürriyeti ile ilgili 

hükümler “Kişinin Hak ve Ödevleri” başlığı altında yer almaktadır. 14. maddede kişi 

dokunulmazlığı, 15. maddede özel hayatın gizliliği, 16. maddede konut 

dokunulmazlığı, 17. maddede ise, haberleşmenin gizliliği hak ve hürriyetlerinden söz 

edilmektedir
49

. “Özel Hayatın Korunması” başlığı altında düzenlemiş olan 15. 

maddede “Özel hayatın gizliliğine dokunulamaz. Adli kovuşturmanın gerektirdiği 

istisnalar saklıdır. Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş hakim 

                                                 
47

 Ömer Anayurt “1924 Anayasası’nda Temel Hak Ve Hürriyetler” 

http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/7_7.pdf 
48

 Mehmet Altuntaş, Türk Anayasalarında İnsan Hakları, Uzmanlık Tezi, T.C. Başbakanlık İnsan 

Hakları Başkanlığı, Ankara, 2002, s. 100. 
49

 Madde 14) Herkes, yaşama, maddî ve mânevî varlığını geliştirme haklarına ve kişi hürriyetine 

sahiptir. Kişi dokunulmazlığı ve hürriyeti kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usûlüne göre verilmiş 

hâkim kararı olmadıkça kayıtlanamaz. Kimseye eziyet ve işkence yapılamaz. İnsan haysiyetiyle 

bağdaşmayan ceza konulamaz.  Madde 16) Konuta dokunulamaz. Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, 

usûlüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; millî güvenlik veya kamu düzeni bakımından 

gecikmede sakınca bulunan hallerde de, kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça, konuta 

girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. Madde 17) Herkes, haberleşme 

hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. Kanunun gösterdiği hallerde, hakim tarafından 

kanuna uygun olarak verilmiş bir karar olmadıkça, bu gizliliğe dokunulamaz. 
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kararı olmadıkça; milli güvenlik veya kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca 

bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça kimsenin 

üstü, özel kağıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz” denilmektedir.  

 

Belirtilmelidir ki 1961 Anayasası’nın 11. maddesi, 15. madde ile yakın 

ilişkilidir
50

. Daha açık bir ifade ile 11. madde gereğince “özel hayatın korunması 

hakkı” da diğer temel hak ve ödevler gibi, 15. maddenin ifadesine paralel şekilde 

anayasanın sözüne ve ruhuna uygun bir şekilde ve sadece kanun ile 

sınırlandırılabilecektir. Tüm bu hükümler 1961 Anayasası’nın kişiyi esas alan bir 

yapıya sahip olduğunu göstermektedir
51

. 

 

1.2.3.2.3. 1982 Anayasası Dönemi 

 

1982 Anayasası adına öncelikle söylememiz gereken, Anayasa’nın insan 

hakları ile ilgili bölümlerinin; 1961 Anayasası’nda olduğu gibi, 1948 İnsan Hakları 

Evrensel Beyannamesi ve 1950 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere 

uluslararası sözleşmeler ile uyum içerisinde olduğudur
52

. Anayasa’nın 2. maddesinde 

“Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, 

insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel 

ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir” denilmekte olup 

ülke içerisinde yaşayan kişilerin insan olmalarından mütevellit bazı haklara sahip 

olduğu vurgulanmaktadır. İnsan haklarına saygı ilkesi 11. madde gereğince yasama, 

yürütme ve yargı organları ile birlikte idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri 

bağlamaktadır
53

.  

                                                 
50

 Madde 11) Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, Cumhuriyetin, 

millî güvenliğin, kamu düzeninin, kamu yararının, genel ahlâkın ve genel sağlığın korunması amacı 

ile veya Anayasanın diğer maddelerinde gösterilen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne ve ruhuna 

uygun olarak, ancak kanunla sınırlanabilir. Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunamaz. Bu 

Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirisi, insan hak ve hürriyetlerini veya Türk Devletinin 

ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrımına dayanarak, 

nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kastı ile kullanılamaz. Bu hükümlere 

aykırı eylem ve davranışların cezası kanunda gösterilir. 
51

 Altuntaş, a.g.e., s. 105. 
52

 a.e., s. 107. 
53

 Madde 11) Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer 

kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz. 
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Anayasa’nın 12. maddesinde herkesin kişiliğine bağlı, dokunulmaz, 

devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahip olduğu belirtilmektedir
54

. 

Bu ifadeler bazı Avrupa Birliği ülkelerinin Anayasalarında da yer almaktadır
55

. 

Bununla birlikte 2. madde de Cumhuriyetin nitelikleri arasında sayılmış olan “insan 

haklarına saygılı devlet” tanımlamasının, Anayasa koyucunun insan onurunun 

evrenselliğine vurgu yapmak yönündeki iradesini yansıttığı düşünülmektedir
56

.  

 

Belirtilmelidir ki; Anayasa’nın 5. maddesinde de kişinin temel hak ve 

hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak biçimde 

sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve 

manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak, Devlet’in 

temel amaç ve görevleri arasında sayılmıştır
57

.  

 

1982 Anayasası’nda üç bölüm halinde düzenlenen Temel Haklar ve 

Özgürlükler; Kişinin Hakları ve Ödevleri, Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler ile 

Siyasi Haklar ve Ödevlerden ibarettir.  

 

Kişinin hakları ve ödevleri Anayasa’da 17. ila 40. maddeler arasında 

düzenlenmiştir. Bunlardan bazılarını; konut dokunulmazlığı, özel hayatın gizliliği, 

zorla çalıştırma yasağı, düşünce ve kanaat hürriyeti, hak arama hürriyeti, mülkiyet 

hakkı gibi hak ve özgürlükler olarak sayabiliriz. Bu tür hak ve özgürlükler negatif 

statü hakları olarak nitelendirilmekte olup kişilere siyasi baskıdan korunmuş, 

güvenceli özel bir alan sağlarlar. Bu sebeple bu haklar “koruyucu haklar” olarak da 

                                                 
54

 Madde 12) Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve 

hürriyetlere sahiptir. Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve 

sorumluluklarını da ihtiva eder. 
55

 Bkz. Portekiz ve İspanya Anayasaları; Zafer Gören, Anayasa Hukukuna Giriş, Dokuz Eylül 

Üniversitesi Yayınları, 2. Baskı, İzmir, 1999, s. 347. (Aktarım: Altuntaş, a.g.e., s. 111).  
56

 İlker Hasan Duman, 1982 Anayasası’nda İnsan Haklarına Saygılı Devlet, Anayasa Serisi 6, 

İnkılap Yayınları, İstanbul, 1997, s. 27–28.  
57

 Madde 5) Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin 

bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve 

mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle 

bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve 

manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır. 
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ifade edilir. Daha farklı bir anlatım ile bu tür haklar, devletin bunlarla ilgili olarak 

hareketsiz kalmasını yani söz konusu haklara müdahale etmemesine yöneliktir
58

.  

 

Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler, Anayasa’nın 41. ila 65. maddeleri 

arasında düzenlenmiştir. Bu haklardan bahsedecek olursak; ailenin korunması, eğitim 

ve öğrenim hakkı, çalışma ve sözleşme hürriyeti, grev hakkı, konut hakkı gibi hak ve 

özgürlükler bu hakların bazılarını temsil ederler. Bununla birlikte bu tür hak ve 

özgürlükler pozitif statü haklar olarak adlandırılmaktadır. Yani, devlet bu haklara 

ilişkin olarak negatif statü haklarının aksine, kişileri kendi haline bırakmamalı, 

onlarla ilgilenmelidir. Başka bir ifade ile bu haklar adına devletin olumlu edimlerde 

bulunması gerekmektedir
59

.  

 

Siyasi haklar ve ödevler Anayasa’nın 66. ila 74. maddeleri arasında yer 

almaktadır. Bu haklardan bazıları, vatandaşlık, seçme ve seçilme hakları, siyasi 

partilerle ilgili haklar, kamu hizmetlerine girme hakkıdır. Bu tür haklar aktif statü 

hakları ya da katılma hakları olarak nitelendirilmektedir. Çünkü burada vatandaşlar 

kendilerini, bu haklar sayesinde devlet karşısında aktif hale getirmekte olup siyasi 

karar alıcıları etkileyebilmektedir
60

.   

 

Mahremiyete ilişkin hükümler 2709 sayılı 1982 Anayasası’nın 20. 21. ve 22.  

maddelerinde karşımıza çıkmaktadır. Belirtilmelidir ki, bu maddeler 3.10.2001 tarih 

ve 4709 sayılı Kanun ile değişikliklere uğramışlardır. Bu değişiklikler çoğunlukla 

özel hayatın gizliliğine yönelik olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yapılan değişikliklerle 

Anayasanın 13. maddesindeki, temel hak ve hürriyetlerin genel sınırlandırma 

sebepleri kaldırılmıştır. Buna göre temel hak ve hürriyetlerin, özlerine 

dokunulmaksızın "yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı 

olarak ve ancak kanunla" sınırlandırılabileceği kabul edilmiştir. Değişiklikle, 

Anayasanın 20. maddesinin birinci fıkrasının "adli soruşturma ve kovuşturmanın 

                                                 
58

 Mustafa Erdoğan, Anayasal Demokrasi, Siyasal Kitabevi, Ankara, Eylül 2001, s.158. 
59

 a.e., s. 148. 
60

 a.e. s. 148.  – Murat Özkan, “Bilgi Edinme Hakkı”, E-Yaklaşım, Kasım 2004, Sayı: 16. (Aktarım: 

Fatma Taş, a.g.e., s. 23). 
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gerektirdiği istisnalar saklıdır" şeklindeki üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bununla birlikte maddenin ikinci fıkrası da değiştirilmiştir. Bu değişikliklerden 

sonra, 20. maddenin ilk iki fıkrasında; 

 1) Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına 

sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. 

 2) Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel 

ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması 

sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne göre verilmiş hâkim kararı 

olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de 

kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin üstü, özel 

kağıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmi 

dört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını el koymadan 

itibaren kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar” 

denilmektedir.  

 

 Anayasa’nın 20. maddesine 12.09.2010 tarihinde 5982 sayılı Kanun ile 

eklenen ek fıkra ise kişisel bilgilerin korunması hakkını ayrıca düzenlemiştir. Buna 

göre, söz konusu fıkra da “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını 

isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında 

bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep 

etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. 

Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla 

işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir” 

ifadeleri kullanılmıştır. 5982 sayılı Kanun ile eklenen bu fıkranın, özel hayatın 

gizliliğini içeren 20. maddeyi kuvvetlendirdiği ve konu hakkında her hangi bir 

tartışmaya yer bırakmaması bakımından da isabetli olduğu savunulmaktadır
61

.  

 

                                                 
61

 Yener Yüksel, “5982 Sayılı Kanunla Değiştirilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın İdareyi 

İlgilendiren Bazı Maddeleri Üzerine” ,İdarecinin Sesi, Sayı: 145, Mayıs-Haziran, 2011, s. 56. 
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 Yukarıda da belirttiğimiz üzere 21. ve 22. maddeler de özel hayatın gizliliğine 

yönelik düzenlemeler içermekte olup bu maddeler ile de “konut dokunulmazlığı” ve 

“haberleşme hürriyeti” hususları güvence altına alınmak istenmiştir
62

. 

 

1.2.4. Anayasal Koruma Neticesinde Mahremiyet 

 

Özel hayatın gizliliği hakkının Anayasa’da belirtilmiş olması kanun 

koyucuyu, bu hakla ilgili düzenlemelerde bulunurken, hakkın ortaya konduğu 

Anayasa kuralının paralelinde hareket etmeye mecbur kılmaktadır. Daha açık bir 

ifade ile kanun koyucu, özel hayatın gizliliği hakkında bir düzenlemede bulunurken 

yukarıda sözü geçen Anayasa’nın 20. maddesindeki kuralın haricinde bir düzenleme 

yapamaz. Belirtilmelidir ki bu düzenleme hakkı sınırlayıcı bir vasfa sahip olacaksa, 

kanun koyucu ilgili temel hak ve hürriyetlerin düzenlendikleri özel maddelerdeki 

sınırlama sebeplerine uyarak hareket etmeye mecbur olacaktır
63

. 

 

Kişiler arası yaşanan sorunların yargı mercilerine intikal etmesi durumunda, 

hakim özel hukuk kurallarını yorumlarken ya da Medeni Kanun’un 4. maddesi 

doğrultusunda kendisine tanınmış olan takdir yetkisini kullanırken Anayasada 

belirtilen hükümlere dayanma mecburiyeti bulunmaktadır
64

. Belirilmelidir ki; kişinin,  

                                                 
62

 Madde 21) (Değişik: 3/10/2001-4709/6 md.) Kimsenin konutuna dokunulamaz. Millî güvenlik, 

kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının 

hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş 

hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de 

kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin konutuna girilemez, arama 

yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli 

hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi 

halde, el koyma kendiliğinden kalkar.  

Madde 22) (Değişik: 3/10/2001-4709/7 md.) Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin 

gizliliği esastır. Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel 

ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya 

birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak 

gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; 

haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde 

görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, karar 

kendiliğinden kalkar. İstisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşları kanunda belirtilir. 
63

 Bülent Tanör/Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku (2001 

Anayasa Değişikliklerine Göre), 3. Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2002, s. 139. 
64 Leyla Ateş, “Meslek Mensuplarının Sır Saklama Yükümlülüğünü Özel Yaşamın Gizliliği İle 

Okumak”, E- Yaklaşım, Kasım 2003, Sayı: 4. 
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özel hayatının gizliliği ve korunmasına yönelik yapılacak saldırılara karşı sağlanan 

hukuksal koruma sayesinde diğer manevi değerleri de koruma altına alınmış 

sayılmaktadır. Özel hayatın gizliliği ve korunması hakkını düzenleyen Anayasa’nın 

“özel hayatın gizliliği ve korunması” başlığı altındaki düzenlemelerle kişinin özel 

hayatı ile birlikte şeref ve haysiyeti, ad ve resim hakkı gibi diğer manevi değerleri de 

koruma altına alınmıştır. Gerçekten kişilik haklarını oluşturan manevi değerler kendi 

aralarında bir bütün olarak değerlendirilmektedir
65

. 

 

1.2.5. Özel Hukukta Mahremiyet Hakkı 

  

Hukukun özneleri kişilerdir. Kişi kavramı günümüzde öncelikle insanı ifade 

etmektedir. Bununla birlikte kişi kavramının hukuki anlamı da mevcuttur. Çünkü kişi 

kavramı sadece insanları, yani gerçek kişileri değil, insan veya mal topluluklarının 

oluşturdukları tüzel kişileri de kapsamaktadır
66

. 

 

  Kişilik hakkı şahsa sıkı sıkıya bağlı olan haklardandır ki sadece kişinin ölümü 

ile birlikte ortadan kalkar. Yani kişi yaşadığı sürece, insan olmasından kaynaklanan 

bir takım haklara sahiptir ki, bu haklar devredilemez, kısıtlanamaz, mutlak 

vazgeçilemez ve en önemlisi zamanaşımına uğrayamaz
67

.  O halde kişilik hakkı 

olarak adlandırdığımız kavram; kişiyi var eden, kişiliğin serbestçe gelişmesini 

sağlayan ve kişinin diğer kişilerden farklılığını temin eden bütün değerler üzerindeki 

haktır
68

. 

 

  Özel Hukuk dallarına dahil edilen Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve Türk 

Ticaret Kanunu’nda yer alan mahremiyete ilişkin hükümleri sırasıyla bu başlık 

altında incelemeye devam edelim. 

 

                                                 
65

 Ersan Şen, Devlet ve Kitle İletişim Araçlarının Karşısında Özel Hayatın Gizliliği ve 

Korunması, Kazancı Kitap Ticaret A.Ş. İstanbul, 1996, s. 13 
66

 Erol Cansel,/Çağlar Özel, Hukuk Başlangıcı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2009, s. 115. 
67

Mehmet Emin. Palamut, Medeni Hukuk, Alfa Yayınları, İstanbul, 2004, s. 30.  
68

“Medya Yoluyla Yapılan Kişilik Hakkı İhlalleri” 

http://www.istanbulbarosu.org.tr/images/haber/medyayoluylayapilankisilikhakkiihlalleri.doc (Erişim 

Tarihi: 23.01.2014).  
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1.2.5.1. Medeni Kanunda Yer Alan Düzenlemeler 

 

 Doktrinde hakim olan görüş; kişilik haklarının, insanın kişi olması dolayısıyla 

sahip olduğu hak ve fiil ehliyetinin yanında; kişinin hayatı, sağlığı, bedeni bütünlüğü, 

şeref ve haysiyeti, itibarı, sırları, adı ve diğer değerleri üzerindeki hakların tamamını 

kapsadığı yönündedir
69

. 

 

 Medeni Kanun’un 23., 24. ve 25. maddeleri kişiliği genel olarak düzenlemiş 

iken 26. ve 27. maddeler ile kişilik özel olarak koruma altına alınmıştır
70

.  

 

Kişilik haklarının kendisine has özellikler içerdiğini de belirtmiştik. 

Özetlemek gerekirse, kişilik hakları mutlak haklardandır ki bunun anlamı kişilik 

haklarının herkese karşı ileri sürülebilme özelliğini ifade eder ve Medeni Kanun’un 

28. maddesine göre de sağ ve tam doğum ile kazanılan haklardır
71

.  Kişilik haklarının 

bir başka özelliği de başkalarına devredilemez oluşudur. Öyleyse miras yolu ile 

                                                 
69

 Fatma Taş, a.g.e, s. 25. 
70

 Madde 23) Kimse, hak ve fiil ehliyetlerinden kısmen de olsa vazgeçemez. Kimse özgürlüklerinden 

vazgeçemez veya onları hukuka ya da ahlâka aykırı olarak sınırlayamaz. Yazılı rıza üzerine insan 

kökenli biyolojik Maddelerin alınması, asılanması ve nakli mümkündür. Ancak, biyolojik Madde 

verme borcu altına girmiş olandan edimini yerine getirmesi istenemez; maddî ve manevî tazminat 

isteminde bulunulamaz. 

Madde 24) Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, hakimden, saldırıda bulunanlara 

karsı korunmasını isteyebilir. Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya 

kamusal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, 

kişilik haklarına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır. 

Madde 25) Davacı, hâkimden saldırı tehlikesinin önlenmesini, sürmekte olan saldırıya son 

verilmesini, sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespitini 

isteyebilir. Davacı bunlarla birlikte, düzeltmenin veya kararın üçüncü kişilere bildirilmesi ya da 

yayımlanması isteminde de bulunabilir. Davacının, maddî ve manevî tazminat istemleri ile hukuka 

aykırı saldırı dolayısıyla elde edilmiş olan kazancın vekâletsiz is görme hükümlerine göre kendisine 

verilmesine ilişkin istemde bulunma hakkı saklıdır. Manevî tazminat istemi, karsı tarafça kabul 

edilmiş olmadıkça devredilemez; miras bırakan tarafından ileri sürülmüş olmadıkça mirasçılara 

geçmez. Davacı, kişilik haklarının korunması için kendi yerleşim yeri veya davalının yerleşim yeri 

mahkemesinde dava açabilir. 

Madde 26) Adının kullanılması çekişmeli olan kişi, hakkının tespitini dava edebilir. Adı haksız olarak 

kullanılan kişi buna son verilmesini; haksız kullanan kusurlu ise ayrıca maddî zararının giderilmesini 

ve uğradığı haksızlığın niteliği gerektiriyorsa manevî tazminat ödenmesini isteyebilir. 

Madde 27) Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir. Adın 

değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur. Ad değişmekle kişisel durum değişmez. Adın 

değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme 

kararının kaldırılmasını dava edebilir. 
71

 Madde 28) Kişilik, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar ve ölümle sona erer. Çocuk 

hak ehliyetini, sağ doğmak koşuluyla, ana rahmine düştüğü andan başlayarak elde eder.   
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mirasçılara da geçemezler. Belirtilmelidir ki, kişilik hakları, parasal değerleri 

olmayan, aksine kişinin manevi bütünlüklerine bağlı haklardır. Öyle ki; kişisel 

hakların ihlal edilmesi, öncelikle manevi tazminat davalarına konu olmaktadır
72

.  

 

1.2.5.2. Borçlar Kanunu’nda Yer Alan Düzenlemeler 

 

Kişilik haklarını, kişinin sadece kendisi kullanabilir. Bu haklar kişinin ölmesi 

ile sona eren haklardır. Kişilik haklarına gerçekleştirilen saldırılar maddi ve manevi 

tazminat gerektirebilir
73

.
 

Burada kişiyi korumak amaçlı olarak kişilik haklarına 

yapılan saldırılara karşı 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 58. maddesi, özel hayatına 

hukuka aykırı bir biçimde müdahale edilen kişiye dava hakkı tanımaktadır. Söz 

konusu maddede “Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevi 

zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir. 

Hakim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir giderim biçimi kararlaştırabilir veya 

bu tazminata ekleyebilir; özellikle saldırıyı kınayan bir karar verebilir ve bu kararın 

yayımlanmasına hükmedebilir” denilmektedir. Belirtilmelidir ki 818 sayılı Borçlar 

Kanunu’nun 49. maddesi de benzer içerikte hükme sahipti
74

.  

 

1.2.5.3. Ticaret Kanunu’nda Yer Alan Düzenlemeler 

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Haksız Rekabet” başlıklı ve 

“Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışlar, Ticari Uygulamalar” alt başlığında yer alan 

55. maddesinin b/3 ve d fıkralarında meslek sırrının gizli kalması gerektiğinden aksi 

                                                 
72

 Ali Naim İnan, Medeni Hukuk, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Sözkesen 

Matbaacılık, Ankara, 2005, s.109. 
73

 A. Şeref Gözübüyük, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, 8. Bası, Turhan Kitabevi, 

Ankara, 1993, s. 147. 
74

 Madde 49- Şahsiyet hakkı hukuka aykırı bir şekilde tecavüze uğrayan kişi, uğradığı manevi zarara  

karşılık manevi tazminat namıyla bir miktar para ödenmesini dava edebilir. Hakim, manevi tazminatın 

miktarını tayin ederken, tarafların sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik 

durumlarını da dikkate alır.   Hakim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir tazmin sureti ikame 

veya ilave edebileceği gibi tecavüzü kınayan bir karar vermekle yetinebilir ve bu kararın basın yolu ile 

ilanına da  hükmedebilir. 
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takdirde hükmün ihlal edilmiş sayılacağından söz edilmektedir
75

. 62. maddede ise 55. 

maddede belirtilmiş fiilleri gerçekleştirmenin cezai sorumluluğuna değinilmiştir
76

.  

 

“Denetçilerin Sır Saklamadan Doğan Sorumluluğu” başlığı altında yine Türk 

Ticaret Kanunu’nda, m. 404/1 ‘de “Denetçi, işlem denetçisi ve özel denetçi, bunların 

yardımcıları ve bağımsız denetleme kuruluşunun denetleme yapmasına yardımcı olan 

temsilcileri, denetimi dürüst ve tarafsız bir şekilde yapmak ve sır saklamakla 

yükümlüdürler. Faaliyetleri sırasında öğrendikleri,  denetleme  ile  ilgili  olan  iş  ve 

 işletme sırlarını  izinsiz  olarak  kullanamazlar. Kasten veya ihmal ile yükümlerini 

ihlal edenler şirkete ve zarar verdikleri takdirde bağlı şirketlere karşı sorumludurlar. 

Zarar veren kişi birden fazla ise sorumluluk müteselsildir” denilmektedir. Söz 

konusu maddenin devam eden fıkralarında ise sır saklama yükümlülüğünü yerine 

getirmeyen ilgili kişilere uygulanacak yaptırımın ayrıntısı ve zaman aşımına ilişkin 

hükümler yer almaktadır
77

.  

 

                                                 
75

 Madde 55/b/3) İşçileri, vekilleri veya diğer yardımcı kişileri, işverenlerinin veya müvekkillerinin 

üretim ve iş sırlarını ifşa etmeye veya ele geçirmeye yöneltmek,  

d) Üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa etmek; özellikle, gizlice ve izinsiz olarak ele 

geçirdiği veya başkaca hukuka aykırı bir şekilde öğrendiği bilgileri ve üretenin iş sırlarını 

değerlendiren veya başkalarına bildiren dürüstlüğe aykırı davranmış olur. 
76

 Madde 62) 1 a) 55 inci maddede yazılı haksız rekabet fiillerinden birini kasten işleyenler,  

c) Çalışanları, vekilleri veya diğer yardımcı kimseleri, çalıştıranın veya müvekkillerinin üretim veya 

ticaret sırlarını ele geçirmelerini sağlamak için aldatanlar, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç 

oluşturmadığı takdirde, 56 ncı madde gereğince hukuk davasını açma hakkını haiz bulunanlardan 

birinin şikayeti üzerine, her bir bent kapsamına giren fiiller dolayısıyla iki yıla kadar hapis veya adli 

para cezasıyla cezalandırılırlar. 
77

 Madde 404/2)  Birinci fıkrada öngörülen yükümün yerine getirilmesinde ihmali bulunan kişiler 

hakkında, verdikleri zarar sebebiyle, her bir denetim için yüz bin Türk Lirasına, pay senetleri borsada 

işlem gören anonim şirketlerde ise üç yüz bin Türk Lirasına kadar tazminata hükmedilebilir. 

İhmalleriyle zarara sebebiyet veren kişilere ilişkin bu sınırlama denetime birden çok kişinin katılmış 

veya birden çok sorumluluk doğurucu eylemin gerçekleştirilmiş olması hâlinde uygulandığı gibi, 

katılanlardan bazılarının kasıtlı hareket etmiş olmaları durumunda da geçerlidir. 

(3) Denetçinin bir bağımsız denetleme kuruluşu olması hâlinde sır saklama yükümü bu kurumun 

yönetim kurulunu ve üyelerini ve çalışanlarını da kapsar. 

(4) Bu hükümlerden doğan tazmin yükümü sözleşme ile ne kaldırılabilir ne de daraltılabilir. 

(5) Denetçinin bu maddeden doğan sorumluluğuna ilişkin istemler rapor tarihinden başlayarak beş 

yılda zamanaşımına uğrar. Ancak, fiil suç oluşturup da Türk Ceza Kanununa göre süresi daha uzun 

dava zamanaşımına tabi bulunuyorsa, tazminat davasına da o zamanaşımı uygulanır. 

(6) Ceza mevzuatının, suç ihbarına ilişkin hükümleri saklıdır. 
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Kanun’da, denetçilerin inceleme sırasında öğrendikleri sırları saklaması 

hususunda başkaca hükümler bulunmakla birlikte şirket ortaklarının da şirkete ait 

sırları koruması gerektiğini belirten hükümler de mevcuttur
78

.  

 

Alman Ticaret Kanunu’nun 323. maddesine paralel biçimde hazırlanan 6102 

sayılı Kanun’un 404. maddesinde yer alan belirli miktarlar ile  “sorumluluk” ifadesi, 

denetim faaliyetinde görev alanların tamamının, kasıtlı olarak Kanun’dan doğan 

yükümlülüklerini ihlal etmeleri halinde geçerliliğini yitirmektedir. Başka bir ifade ile 

404. maddede ki “yüz bin” ve “üç yüz bin” Türk Lirası olarak ifade edilen 

sorumluluk sınırlaması için ilgili denetçilerin bir kısmının kanuni yükümlüklerini 

ihmali olarak ihlal etmeleri gerekmektedir
79

.  

 

1.2.6. Diğer Kanunlar Bakımından Mahremiyetin Korunması 

 

Türk Hukuk’unda, kişinin sır olarak kabul edilebilecek bilgilerinin ifşa 

edilmesine karşı hazırlanmış olan birçok farklı kanun hükmü mevcuttur ki söz 

konusu bilgilerin muhteviyatı genellikle bazı mesleklerin ifası sırasında öğrenilen 

bilgilere işaret etmektedir. Başkaca kanunlarda ve Kararnamelerde mahremiyet 

ihlaline ilişkin düzenlemelerin yer alması, bizce kişiye ait sır niteliğindeki 

bilgilerin korunması hususunun her alanda önemli olduğunun görüntüsünü 

yansıtmaktadır
80

. Anlattıklarımızın yanı sıra, bu kısımda sırların ifşa edilme 

yasağını, konumuzla daha yakın ilişki içerisinde olması sebebi ile Bankacılık 

Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde incelemekle yetineceğiz.  

 

 

                                                 
78

 Bkz. 6102 Sayılı TTK, m. 437/5, m. 442/1, m. 442/2, m. 527/1, m. 613/1. 
79

 Ayşe Omdan Boztosun, “Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Denetçinin Sorumluluğu, Alman 

Sistemi mi, İsviçre Sistemi mi?”  

http://arslanlibilimarsivi.com/sites/default/files/makale/AyseOdmanBoztosun.pdf  

(Erişim Tarihi: 28.01.2014). 
80

 Bkz. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, m. 36, 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu, m. 35, Patent 

Haklarını Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, m.26/c, m. 36, m. 89, m. 125, m. 126, 

4458 sayılı Gümrük Kanunu, m. 12, 4857 sayılı İş Kanunu, m. 93, 4717 sayılı Su ürünleri Kanunu m. 

28, 1512 sayılı Noterlik Kanunu, m. 54. 
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1.2.6.1. Bankacılık Kanunu’nda Sırların Saklanması 

 

Bankacılık sırrı genel anlamda meslek sırrının bir çeşidi olarak kabul 

görmektedir. Sır teşkil eden yani mahrem kalması gereken bir hususun meslek sahibi 

tarafından, mesleğini icra ettiği sırada öğrenilmesi meslek sırrını ifade etmektedir
81

. 

Meslek sırrının ifşa edilmiş olması ise, öğrenilen ve açıklanan sırrın doğrudan 

doğruya mesleğe ilişkin olmasını gerektirir
82

.  

 

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun yedinci kısmının “Kanuni 

Yükümlülükler” ana başlıklı ve “Sırların Saklanması” alt başlıklı 73. maddesinde sır 

saklamakla yükümlü olanlarla beraber konuya ilişkin içeriğin ve istisnalarının tanımı 

yapılmıştır
83

. Madde hükmünde geçen “Kurul”, “Kurum”, “Fon” ifadelerinin tanımı 

                                                 
81

 Donay, a.g.e., s. 7. 
82

 Sezgin Tanrıkulu, “5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Açısından Sırların Saklanması Ve Sırların 

Açıklanması” http://www.dicle.edu.tr/Contents/781ce814-482d-4dd2-8e87-1aa5eac01ece.pdf (Erişim 

Tarihi: 30.01.2014) 
83

 Madde 73) “Kurul başkan ve üyeleri ile Kurum personeli, Fon Kurulu başkan ve üyeleri ile Fon 

personeli görevleri sırasında öğrendikleri bankalara ve bunların bağlı ortaklık, iştirak, birlikte kontrol 

edilen ortaklıkları ve müşterilerine ait sırları bu Kanuna ve özel kanunlarına göre yetkili olanlardan 

başkasına açıklayamaz ve kendilerinin veya başkalarının yararlarına kullanamazlar. Kurumun 

dışarıdan destek hizmeti aldığı kişi ve kuruluşlar ile bunların çalışanları da bu hükme tâbidir. Bu 

yükümlülük görevden ayrıldıktan sonra da devam eder. Bu Kanun hükümleri uyarınca Kurumun, yurt 

dışındaki muadili denetim mercileri ile düzenleyeceği mutabakat zabıtları çerçevesinde vereceği bilgi 

ve belgeler birinci fıkradaki sır kapsamında değildir. Kurul düzenleyeceği mutabakat zabıtları veya 

zabıtlar dışında elde edeceği sırların korunmasını sağlamakla görevlidir. Kurumun elde edeceği sır 

niteliğindeki bilgi ve belgeler, kuruluş ve faaliyet izni verilmesinde, faaliyetlerin denetiminde, 

düzenlemelere uyulup uyulmadığının izlenmesinde ve Kurul kararlarına karşı açılacak idarî davaların 

görülmesinde kullanılabilir”  (Değişik dördüncü cümle: 13/2/2011-6111/146 md.) Kurumun bu fıkra 

kapsamında elde edeceği sır niteliğindeki bilgi ve belgeler, ceza soruşturması ve kovuşturması 

kapsamında savcılıklar ile ceza mahkemeleri, görevden ayrılmış olsalar dahi, görevleriyle bağlantılı 

olarak işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı başlatılan soruşturma ve kovuşturmalar ile bağlantılı 

olarak talepte bulunacak Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurum personeli dışında hiçbir kişi, kurum ve 

kuruluşa verilemez. Mahkeme kararına bağlanmış sır kapsamına giren bilgilerin verilmesinden Kurum 

sorumlu tutulamaz. (Değişik üçüncü fıkra: 13/2/2011- 6111/146 md.) Sıfat ve görevleri dolayısıyla 

bankalara veya müşterilerine ait sırları öğrenenler, söz konusu sırları bu konuda kanunen açıkça 

yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrıldıktan sonra da 

devam eder. 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu, 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın 

Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, 

20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu 

kapsamında çalıştırılan işçi, gemi adamı ve gazetecinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikte her çeşit 

istihkak ödemelerinin özel olarak açılan banka hesabına yapılması halinde, bu hesaplara ilişkin bilgi 

ve belgelerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı ile 

bunlara bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlara verilmesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 8 inci ve 100 üncü maddelerinin uygulanması ile 

genel sağlık sigortalılığında gelir testinin yapılmasına ilişkin bilgi ve belgelerin Sosyal Güvenlik 
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aynı Kanun’un “Genel Hükümler” başlıklı birinci kısmının 3. maddesinde 

açıklanmaktadır. Bu Kanun’un, “Sırların Açıklanması” başlıklı 159. maddesinde ise 

73. madde de sayılmış olan fiillere uygulanacak yaptırımlar üzerinde 

durulmaktadır
84

. Banka sırrı kavramı ve buna ilişkin düzenlemelere ikinci bölümde 

daha ayrıntılı değinilmiştir.  

 

1.2.6.2. Sermaye Piyasası Kanunu’nda Sırların Saklanması 

 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Sır Saklama Yükümlülüğü” 

başlıklı 113. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürüttüğü çalışmalar sırasında 

öğrenilen sırların ifşası durumunda, ifşa edenlere verilecek cezadan söz etmektedir. 

Buna göre, madde de “ Kurul tarafından icra edilen inceleme veya denetim faaliyeti 

kapsamında istenen bilgi veya belgelere ilişkin olarak başkalarına açıklamada 

bulunanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile 

                                                                                                                                          
Kurumuna ve il veya ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca yapılan sosyal yardım hak 

sahiplerinin tespiti ile gelir testi işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne verilmesi sırrın ifşası sayılmaz. Bu bilgi ve 

belgelerin verilmesine ilişkin usûl ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye 

Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık ile Kurulca belirlenir. (Değişik dördüncü 

fıkra: 13/2/2011-6111/146 md.) Kurumun gözetim ve denetimine tabi kuruluşların, bunların 

ortaklarına, bağlı ortaklık, iştirak, birlikte kontrol edilen ortaklıklarının faaliyetlerine veya 

müşterilerine ilişkin yabancı ülke kanunlarına göre denetime yetkili ve Kurum muadili mercilerin 

taleplerinin Kurumca karşılanması, gizlilik sözleşmesi yapılması ve sadece belirtilen amaçlar ile sınırlı 

kılınması koşuluyla bankaların ve finansal kuruluşların, kendi aralarında doğrudan doğruya ya da risk 

merkezi veya en az beş banka ya da finansal kuruluş tarafından kurulacak şirketler vasıtasıyla 

yapacakları her türlü bilgi ve belge alışverişinin yanı sıra doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla 

sermayelerinin yüzde onunu ve daha fazlasını temsil eden paylarının satışı amacıyla muhtemel 

alıcıların yapacakları değerleme çalışmalarında ya da sermayelerinin yüzde on veya daha fazlasına 

sahip olan yurt içinde veya yurt dışında yerleşik kredi kuruluşu ile finansal kuruluşlar da dâhil ana 

ortaklıkların konsolide finansal tablo hazırlama çalışmalarında, risk yönetimi ve iç denetim 

uygulamalarında veya kredileri de dâhil varlıklarının ya da bunlara dayalı menkul kıymetlerin satışı 

amacıyla yapılacak değerleme çalışmalarında ya da değerleme, derecelendirme veya destek hizmeti 

alınması ile bağımsız denetim faaliyetlerinde ve gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla hizmet 

alımlarına yönelik işlemlerde kullanılmak üzere bilgi ve belge taleplerinin karşılanması sırasında 

banka ya da müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin öğrenilmesi sır saklama yükümlülüğü dışındadır.  
84

 Madde 159) Bu Kanunun 73 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen yükümlülüğe 

uymayanlar için bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden iki bin güne kadar adlî para cezası 

hükmolunur. Banka ve müşterilere ait sırları açıklayan üçüncü kişiler hakkında da aynı cezalar 

uygulanır.  Yukarıdaki fıkrada belirtilen kimseler sırları kendileri ya da başkaları için yarar sağlamak 

amacıyla açıklamış olursa verilecek cezalar altıda bir oranında artırılır. Ayrıca, fiilin önemine göre 

sorumluların bu Kanun kapsamına giren kuruluşlarda görev yapmaları, iki yıldan aşağı olmamak 

üzere geçici veya sürekli olarak yasaklanır. 
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cezalandırılır” denilmektedir. Aynı Kanun’un “Sırların Saklanması Ve Açıklanması” 

başlıklı 135. maddesinde ise sır saklama yükümlülüğünün kapsamına değinilmiştir
85

.  

 

1.3. Uluslararası Düzenlemelerde Mahremiyet Kavramı 

 

 Demokratik toplumlarda kabul görmüş genel ilkelerden bir tanesi, özel 

hayatın kişi dokunulmazlıklarının sınırları arasında değerlendirilmesidir. Bu 

bakımdan çeşitli uluslararası sözleşmelerde ve beyannamelerde kişi 

dokunulmazlıklarına yer verilmektedir
86

. 

 

Bu kısımda, özel hayatın gizliliğine ve kişisel özgürlüklere ilişkin uluslararası 

alandaki uygulamalar; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Cenevre Sözleşmeleri, 

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler’in Kişisel ve Siyasal 

Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesi kapsamında incelenmiştir. 

 

1.3.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 

 

Fransa’nın başkenti Paris’te, 10.12.1948 tarihli Birleşmiş Milletler Genel 

Kurul’unda kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi uluslar arası alanda 

                                                 
85

 Madde 135) (1) Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurul personeli, görevleri sırasında öğrendikleri sırları 

bu Kanuna ve özel kanunlarına göre yetkili olanlardan başkasına açıklayamaz ve kendilerinin veya 

başkalarının yararına kullanamazlar. Kurulun dışarıdan destek hizmeti aldığı kişi ve kuruluşlar ile 

bunların çalışanları da bu hükme tabidir. Bu yükümlülük görevden ayrıldıktan sonra da devam eder. 

(2) Bu Kanun hükümleri uyarınca Kurulun, yurt dışındaki muadili denetim mercileri ile düzenleyeceği 

mutabakat zabıtları çerçevesinde vereceği bilgi ve belgeler birinci fıkradaki sır kapsamında değildir. 

Kurul, düzenleyeceği mutabakat zabıtları veya zabıtlar dışında elde edeceği sırların korunmasını 

sağlamakla görevlidir. Kurulun elde edeceği sır niteliğindeki bilgi ve belgeler, halka arzda, kuruluş ve 

faaliyet izni verilmesinde, faaliyetlerin denetiminde, düzenlemelere uyulup uyulmadığının 

izlenmesinde ve Kurul kararlarına karşı açılacak idari davaların görülmesinde kullanılabilir. Kurulun 

bu fıkra kapsamında elde edeceği sır niteliğindeki bilgi ve belgeler ceza soruşturması ve kovuşturması 

kapsamında savcılıklar ile ceza mahkemeleri, görevden ayrılmış olsalar dahi, görevleriyle bağlantılı 

olarak işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı başlatılan soruşturma ve kovuşturmalar ile bağlantılı 

olarak talepte bulunacak Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurul personeli dışında hiçbir kişi, kurum ve 

kuruluşa verilemez. Mahkeme kararına bağlanmış sır kapsamına giren bilgilerin verilmesinden Kurul 

sorumlu tutulamaz. 

(3) İkinci fıkrada bahsedilen mutabakat zaptı sınırları açıkça tanımlanan bir paylaşma yetkisi veriyorsa 

veya mutabakat zaptında karşılıklılık esası yoksa veya karşı taraf aynı derecede sır saklama 

yükümlülüğüne tabi değilse, fıkrada bahsedilen sır saklama ile ilgili hükümler kıyasen uygulanır. 
86

 Fatma Taş, a.g.e., s. 29. 
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insan haklarının korunmasına yönelik düzenlemeler bakımından önemli bir mihenk 

taşı niteliğindedir
87

.  

 

Kişi hak ve özgürlükleri, 1789 Fransız İhtilali’nden sonra genişletilerek, eski 

dönemlere göre daha güçlü bir biçimde kabul görmüştür. Birleşmiş Milletler de, özel 

hayatın gizliliği ve korunması hakkını Beyanname kapsamına dahil ederek kişi hak 

ve özgürlüklerini uluslar arası boyutta düzenlemiştir
88

.    

 

İnsan hakları Evrensel Beyannamesi’nde “mahremiyet”, açık bir şekilde 

korunması gereken temel haklar içerisinde sayılmıştır
89

. Türkiye tarafından da kabul 

edilen ve 27.05.1949 tarihinde 7217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Beyanname’de kişi hak ve özgürlüklerine ilişkin önemli düzenlemeler mevuttur
90

.  

 

Beyanname’nin 12. maddesinde “Kimsenin özel yaşamına, ailesine konutuna 

ya da haberleşmesine keyfi olarak karışılamaz, şeref ve adına saldırılamaz. Herkesin 

bu gibi karışma ve saldırılara karşı yasa tarafından korunmaya hakkı vardır” 

denilmektedir.   

 

1.3.2. Cenevre Sözleşmeleri 

 

Dünya siyasi durumunun karışık ve endişeli bir devrinde oluşturulan Cenevre 

Sözleşmeleri’nden birincisi kara silahlı kuvvetlerine mensup yaralı ve hastaların 

iyileştirilmesine, ikincisi deniz silahlı kuvvetlerine mensup yaralı ve hastaların 

iyileştirilmesine, üçüncüsü savaş esirlerine yapılacak muameleye, dördüncüsü ise 

savaş esnasında sivil kişilerin himayesine dair hükümler içermektedir
91

.   

                                                 
87

 Serap Helvacı,, Kişilik İşlemi Hakları (Münhasıran Şahsa Bağlı Haklar), Yayınlanmamış Doktora 

Tezi, İstanbul Üniversitesi S.B.E. - Özel Hukuk Anabilim Dalı, İstanbul, 1993, s. 34. 
88

 Şen, a.g.e., s. 59. 
89

 Fatma Taş, a.g.e., s. 29. 
90

 Madde 3) Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır. Madde 5) Hiç kimseye işkence 

yapılamaz, zalimce, insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz ve ceza verilemez. 

Madde 6) Herkesin, her nerede olursa olsun, hukuksal kişiliğinin tanınması hakkı vardır.  
91

 Ayrıntılı bilgi için Bkz. Zeki Mesud Alsan “1949 Cenevre Sözleşmeleri” Ankara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, s. 37. http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-1950-07-03-

04/AUHF-1950-07-03-04-Alsan.pdf (Erişim tarihi: 31.01.2014). 
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12.08.1949 tarihinde imzalanan Cenevre Sözleşmeleri, 21.10.1950’de 

yürürlüğe girmiş olup kişisel haklar bakımından getirdiği, tutuklulara yapılacak 

muamelelere ilişkin hükümleri ile konumuz açısından doğrudan olmasa da kısmen 

örnek gösterilebilecek niteliktedir
92

.  

 

1.3.3. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 

 

İtalya’nın başkenti Roma şehrinde 04.11.1950 de on devlet arasında 

imzalanan İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 03.11.1953 tarihinde yürürlüğe girmiş 

olup Türkiye tarafından 18.05.1954 tarihinde onaylanmıştır.  

 

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin “Özel Ve Aile Hayatına Saygı Hakkı” 

başlıklı 8. maddesi iki fıkradan oluşmaktadır. Birinci fıkrada “Herkes özel ve aile 

hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir” 

denilmektedir. İkinci fıkrada ise birinci fıkrada getirilen güvencenin istisnai hallerine 

değinilmekte olup “Bu hakkın kullanılmasına bir kamu makamının müdahalesi, 

ancak müdahalenin yasayla ön görülmüş ve demokratik bir toplumda ulusal 

güvenlik, kamu güvenliği, ülkenin ekonomik refahı, düzenin korunması, suç 

işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve 

                                                 
92

 Madde 76) Himaye gören maznun şahıslar, işgal altındaki memlekette mevkuf tutulacaklar ve 

mahkum oldukları takdirde de cezalarını orada çekeceklerdir. Mümkün olursa diğer mevkuflardan ayrı 

bulundurulacaklar ve hiç değilse işgal altındaki memleketin cezaevleri rejimine tekabül edecek ve 

onları sıhhatli bir vaziyette tutmaya kifayet edecek bir iaşe hıfzısıhha rejimine tabi olacaklardır. Sıhhi 

vaziyetlerinin icab ettirdiği tıbbi tedavi altına alınacaklardır. Keza isteyebilecekleri, ruhani yardımı 

görmelerine müsaade olunacaktır. Kadınlar, ayrı mahallerde ikamet ettirilecekler ve doğrudan doğruya 

kadınların nezareti altına, konulacaklardır. Esirler için derpiş edilmiş olan hususi rejim göz önünde 

bulundurulacaktır. Himaye gören mevkuf şahıslar, 143 ncü madde mucibince hami devlet 

mümessilleriyle Beynelmilel Kızılhaç Komitesi mümessillerinin ziyaretini kabul etmek hakkını haiz 

olacaklardır. Bundan başka, ayda hiç değilse bir adet yardım paketi hakları olacaktır.  

Madde 143)   Hâmi devletlerin mümessilleri veya murahhasları, himaye gören şahısların bulunduğu 

her yere ve bilhassa enternöman, mevkufiyet ve iç yerlerine gitmeye mezun olacaklardır. Bunlar, 

himaye gören şahıslarca kullanılan bütün mahallere girebilecekler ve onlarla, şahitsiz ve icab ediyorsa 

bir tercüman delâletiyle görüşebileceklerdir. Bu ziyaretler, ancak mücbir askerî zaruretler dolayısıyla 

ve yalnız istisnai ve muvakkat mahiyette olarak yasak edilebilir. Ziyaretlerin sıklığı ve devamı tahdit 

olunamaz. Hâmi devletlerin mümessilleri veya murahhasları, ziyaret edecekleri yerlerin intihabında 

tamamıyla serbest bırakılacaktır. Zilyed veya şagil devletlere, hami devlet ve icabı halde ziyaret 

edilecek şahısların menşe devleti, bu ziyaretlere enternelerin vatandaşlarının da iştirak etmesi için 

aralarında anlaşabilirler. Beynelmilel Kızılhaç Komitesinin murahhasları, aynı imtiyazlardan istifade 

edeceklerdir. Bu murahhasların tayini, icrayı faaliyet edecekleri topraklar hangi devletin idaresi 

altında bulunuyorsa, o devletin tasvibine arz olunacaktır. 
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özgürlüklerinin korunması için gerekli tedbir olması durumunda söz konusu olabilir” 

ifadeleri kullanılmıştır. Görüldüğü üzere bu fıkra, kişinin aile ve özel hayatına bir 

hukuki tedbir olarak müdahale edilebilecek özel durumları hüküm altına 

almaktadır
93

.     

 

AİHS’nin yukarıda bahsettiğimiz 8. maddesi, Sözleşmenin diğer birçok 

maddesi ile de bağlantı içerisindedir. Buna göre, 10. madde “ifade özgürlüğünü”, 12. 

madde “evlenme hakkını”, 14. madde “ayrımcılık yasağını” düzenlemektedir. 

Belirtilmelidir ki; 8. maddenin, “özgürlük ve güvenlik hakkı” başlıklı 5. madde ve 

“adil yargılanma hakkı” başlıklı 6. madde ile de ilişkili olduğu düşünülmektedir
94

. 

 

Özel hayatın sınırlarını çizmek kolay değildir. Öyle ki, kamu alanı ile özel 

alan arasındaki sınır bir durumdan diğerine farklılık arz eder. Niemietz-Almanya 

davasında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bu görüştedir ki özel hayat 

kavramının tanımını yapmanın hem gerekli olmadığını hem de mümkün olmadığını 

ileri sürmüştür. Karara göre; özel hayat kavramı, kişilerin iç dünyaları ile 

sınırlanamayacağından, onların profesyonel ve ticari faaliyetleri de özel hayat 

hakkının kapsamına dahildir
95

. 8. madde de geçen “özel hayat” ve “konut” 

kavramlarının kişilerin mesleki hayatlarını, ticari faaliyetlerini ve yerlerini de 

kapsadığı düşünülmektedir. Bu özel hayat hakkı, ancak ulusal güvenlik, kamu 

güvenliği, ülkenin ekonomik refahı, genel ahlakın korunması gibi nedenlere 

dayanılarak sınırlandırılabilir
96

. 
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 Helvacı, a.g.e., s. 36. 
94

 Üzeltürk, a.g.e.,s. 159. 
95

 Niemietz-Almanya, AİHM Kararından 29. paragraf, 16.12.1992, Seri A No: 251-B, “Özel hayat 

kavramını, bireyin kişisel hayatını istediği gibi yaşayabileceği bir iç alanla sınırlamak ve dış dünyayı 

bu alandan tümü ile hariç tutmak aşırı sınırlayıcı bir yaklaşım olurdu. Özel hayata saygı, başka 

insanlarla ilişki kurmak ve söz konusu ilişkileri geliştirmek hakkını da belirli bir dereceye kadar 

içermelidir”. Gilles Dutertre, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarından Örnekler, Avrupa 

Konseyi Yayınları, Almanya, 2003, s. 201.  
96

 Billur Yaltı, Vergi Yükümlüsünün Hakları, Beta Yayınevi, İstanbul, 2006, s. 166. 
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1.3.4. Kişisel ve Siyasal Haklara İlişkin Birleşmiş Milletler 

Sözleşmesi 

 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 16.12.1966 tarihinde kabul edilip 

imzaya açılan Kişisel ve Siyasal Haklara İlişkin Sözleşme “özel hayatın gizliliği ve 

korunması hakkını da içerisine dahil ederek 23.03.1976 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir
97

. 15.08.2000 tarihinde Newyork’ta Türkiye tarafından da imzalanan 

Sözleşme, TBMM’de 04.06.2003 tarihinde çıkarılan 4868 sayılı Kanun ile üç beyan 

ve bir çekince konularak onaylanmıştır
98

.  

 

Sözleşmenin 17. maddesinde doğrudan mahremiyet hakkı düzenlemekte olup 

“Hiç kimsenin özel ve aile yaşamına, konutuna veya haberleşmesine keyfi veya 

hukuka aykırı olarak müdahale edilemez; onuru veya itibarı hukuka aykırı saldırılara 

maruz bırakılamaz. Herkes bu tür saldırılara veya müdahalelere karşı hukuk 

tarafından korunma hakkına sahiptir.” ifadeleri kullanılmaktadır.    

 

Mahremiyet hakkına güvence getiren 17. maddenin yanı sıra, mahremiyet 

hakkı ile yakın ilişkili sayılabilecek olan hakları da koruma altına almış olan 

Sözleşmede; 6. madde yaşama hakkını, 7. madde işkence yasağını, 12. madde 

seyahat özgürlüğünü, 14. madde adil yargılanma hakkını, 19. madde ifade 

özgürlüğünü düzenlemektedir. Sözleşmede düzenlenen hakların ihlal edilip 

edilmediğini kontrol altına almak üzere, 28. madde gereğince on sekiz üyeden 

meydana gelen "İnsan Hakları Komitesi" oluşturulmuştur
99

. Yetki alanı ve 

                                                 
97

 Şen, a.g.e., s. 74. 
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 Ayrıntılı bilgi için Bkz. http://www.turkhukuksitesi.com/makale_225.htm (Erişim Tarihi: 

01.02.2014) - Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun, 4868 sayılı Kanun, R.G. 18.06.2003/25142. 
99

 Madde 28) İnsan Hakları Komitesi 1. Bir İnsan Hakları Komitesi kurulur (Bu Sözleşmede bundan 

sonra Komite adıyla geçecektir). Komite on sekiz üyeden meydana gelir ve aşağıda belirtilen görevleri 

yerine getirir. 2. Komite, bu Sözleşmeye Taraf olan Devletlerin yüksek bir ahlaki düzeye sahip olan ve 

insan hakları alanında uzmanlığı ile tanınmış bulunan vatandaşları arasından ve bir kısmı tercihen 

hukuk uygulamasında deneyim sahibi olan üyelerden kurulur. 3. Komite üyeleri seçimle göreve 

gelirler ve şahsi sıfatlarıyla görev yaparlar.  

Madde 29) Adaylık ve Seçim 1. Komite üyeleri, bu Sözleşmeye Taraf Devletler tarafından yirmi 

sekizinci maddedeki niteliklere sahip kişilerin aday olarak gösterildiği bir listede yer alan adaylar 
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fonksiyonu 41. maddede düzenlenen komite, gerektiğinde "Uzlaştırma Komisyonu" 

kurabilmektedir
100

.  

 

İnsan Hakları Komitesine hem kişiler hem de devletler tarafından yapılan 

başvurular, Komitenin yapılan başvurular hakkında bir karar alıp uygulama 

yetkisinden yoksun olmasından dolayı beklentileri karşılayamamaktadır. Daha açık 

bir ifade ile devletlerin veya gerçek kişilerin başvurusu, insan haklarının 

zedelendiğine ilişkin iddiaların milletlerarası bir organda tartışılmasıyla sınırlı 

kalmaktadır
101

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
arasından gizli oyla seçilir. 2. Bu Sözleşmeye Taraf her bir Devlet iki kişiden fazla aday gösteremez. 

Bu kişiler, aday gösteren Devletin vatandaşlığını taşır. 3. Bir kişi yeniden aday gösterilebilir.  
100

 Bkz. Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslar arası Sözleşmesi m. 41, 42. - Helvacı, a.g.e., s. 39. 
101

 Şen, a.g.e., s. 75. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

2. VERGİ MAHREMİYETİ VE BANKA SIRRI    

    KAVRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

2.1. Vergi Mahremiyetinin Tanımlanması 

 

Vergi, kamusal hizmetlerin gerektirdiği giderler ile kamu borçları dolayısıyla 

ortaya çıkan yükleri karşılamak maksadıyla, egemenlik gücüne dayanarak, karşılıksız 

olarak, gerçek ve tüzel kişilerden toplanan ve cebri nitelikte olan para şeklindeki 

ödemelerdir
102

.  

 

Devletin, vergiyi alan bir otorite olarak vergilendirilen mükellefin mali, 

iktisadi, şahsi, ailevi hatta sosyal durumları hakkında bilgi edinmesi normal 

karşılansa bile öğrendiği bilgileri sadece vergilendirmeye yönelik kullanması 

gerektiği de önemli bir husustur
103

.  

 

Devletin, mükellefin vergi ile ilgili hesap üzerinde sahip olduğu yetkiye 

karşılık, mükellefe de bazı güvencelerin sağlaması gerekir ki vergi mahremiyetine 

uyma görevi de bu güvencelerden biri olarak karşımızda durmaktadır. Anayasa’nın 

“Vergi Ödevi” başlıklı 73. maddesine göre toplumu meydana getiren kişilerin kamu 

giderlerini karşılamak üzere mali güçlerine göre vergi ödeyecekleri hükmüyle 

getirilen düzenleme, kişilerin özgürlük alanlarına vergilerle kesin sınırlar oluşturarak 

keyfiliğin önüne geçilmesini sağlamanın yanı sıra onlara devlet karşısında korunma 

da sağlamaktadır
104

.  

 

Konunun daha net anlaşılabilmesi için kavramlar arası benzerlikler ve 

farklılıklar ortaya konmalıdır. Bu doğrultuda vergi mahremiyetinin gelişimini, kimler 
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 Abdurrahman Akdoğan, Kamu Maliyesi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2009, s. 118. 
103

 Doğan Şenyüz, Vergi Ceza Hukuku, (Vergi Kabahatleri ve Suçları), Bursa, 2008, s. 294. 
104

 Noyan Alper Ünal; “Türk Vergi Hukukunda Vergi Mahremiyeti Esası”, Yaklaşım Dergisi, 

Ocak, 2004, Sayı: 133, s. 99. 
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için ne ifade ettiğini, genel hatlarıyla meslek sırrından ayrılan taraflarını, vergi 

hukukundaki yerini ve diğer önemli hususları inceleyerek devam edelim.  

 

2.1.1. Vergi Mahremiyetinin Ülkemizdeki Gelişimi ve İçeriği 

 

Vergi hukukunda vergi mahremiyeti ilkesi ilk defa 1949 yılında 5432 sayılı 

Kanun ile yer almış olup bugün, 04.01.1961 tarih 213 sayılı VUK’ ta da bu ilke 

varlığını geçtiğimiz süre boyunca uğradığı tanımlama değişiklikleri ile birlikte 

sürdürmektedir. Mülga 5432 sayılı VUK’ ta vergi mahremiyeti, “vergi mahremiyeti 

her ne suretle olursa olsun vergi tatbikatı dolayısıyla öğrenilen ticari ve şahsi sırların 

mutlaka gizli kalacağını ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır. 

 

VUK un “Vergi Mahremiyeti” başlığıyla düzenlenen 5. maddesinde; 

“Aşağıda yazılı kimseler görevleri dolayısıyla, mükellefin ve mükellefle ilgili 

kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, 

servetlerine veya mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli 

kalması lazım gelen diğer hususları ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü 

şahısların nef'ine kullanamazlar;  

1. Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar;  

2. (Değişik : 23/6/1982 - 2686/1 md.) Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri   

ve Danıştay’da görevli olanlar;  

3. Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler;  

4. Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler.  

 Bu yasak, yukarıda yazılı kimseler, bu görevlerinden ayrılsalar dahi devam eder.  

(Ek : 26/6/1964 - 485/1 Md.; Değişik : 30/12/1980 - 2365/2 md.) Ancak, vergi 

güvenliğini sağlamak amacıyla Gelir Vergisi mükelleflerinin yıllık Gelir Vergisi, 

sermaye şirketlerinin Kurumlar Vergisi beyannamelerinde gösterdikleri matrahları  

(zarar dahil) ve beyanları üzerinden tarh olunan Gelir ve Kurumlar Vergileri ile 

mükelleflerin ad ve unvanları, bağlı oldukları vergi dairelerince beyannamelerin 

verildiği yıl içinde dairenin münasip yerlerine asılacak cetvellerle ilan olunur. 

Mükellefin bağlı bulunduğu teşekkül varsa, bu ilan orada da yapılır.  
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(Ek : 22/7/1998 - 4369/1 md.) Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, 

kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve 

ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini 

mahalline devredebilir. Ayrıca, kamu görevlilerince yapılan adli ve idarî 

soruşturmalar ile ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacakları 

vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebilir. Bu bilgilerin verilmesine ilişkin usul ve 

esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı 

belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların, 

kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve  

meslek odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz. Bu takdirde 

kendilerine bilgi verilen kişi ve kurumlar da bu maddede yazılı yasaklara uymak 

zorundadırlar. Maliye Bakanlığı bilgilerin açıklanmasıyla ilgili usulleri belirlemeye 

yetkilidir. 

(Ek : 26/6/1964 - 485/1 md.; Değişik : 30/12/1980 - 2365/2 md.) Gelir Vergisi 

mükellefleri (Kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) ile sermaye şirketleri her yıl 

Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara 

isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı almak zorundadırlar. İlan ve levhalara 

ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığınca belli edilir.   

(Ek : 26/6/1964 - 485/1 md.; Değişik altıncı fıkra: 23/1/2008-5728/272 md.) 

Açıklanan bu bilgiler ele alınarak mükelleflerin haysiyet, şeref ve haklarına tecavüz 

edilemez” denilmektedir. 

 

 Maddede; belirtilen kimselerin görevleri dolayısıyla öğrendikleri, mükellefin 

ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, iş ve 

işletmelerine, servetlerine, mesleklerine ait olan gizli kalması gereken hususları 

açıklamaması gerektiği ifade edilmiştir. “Vergi muameleleri ve incelemesi ile 

uğraşan memurlar“ mahremiyet kuralına uymakla yükümlüdürler. Vergi işlem ve 

incelemeleri ile uğraşan memurlar ile anlaşılması gereken vergi idaresi içinde veya 

dışında olsun vergi iş ve işlemlerini yapan bütün memurlardır. Öyleyse burada 

yalnızca maliye memurlarını vurgulamak yanlış olacaktır ki diğer dairelerde çalışan 
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memurlar da bu kapsam dahilindedir
105

. Başka bir ifade ile mükellefin vergi ile ilgili 

her hangi işlemine her ne suretle olursa olsun dahil olanlar ve mahremiyeti ihlal 

edenler fail sayılacaktır. Örneğin, arama sırasında görevli bir polis memuru da vergi 

işi yapmasa bile vergi muamelesi yapıyor olmasına istinaden vergi mahremiyetini 

ihlal yasağına uymak zorundadır
106

.   

 

  Vergi yargılaması esnasında, vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve 

üst derece mahkemesi Danıştay’da görevli olanlara mükellefe dair önemli bilgiler 

ulaşmaktadır. Belirtilmelidir ki Danıştay bazı durumlarda ilk derece mahkemesi 

olarak da görev yapmaktadır. İdari Yargılama Usul Kanunu (İYUK) m.20/1 de 

“Danıştay ile idare ve vergi mahkemeleri, bakmakta oldukları davalara ait her çeşit 

incelemeleri kendiliğinden yaparlar. Mahkemeler belirlenen süre içinde lüzum 

gördükleri evrakın gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini taraflardan ve 

ilgili diğer yerlerden isteyebilirler. Bu husustaki kararların, ilgililerce, süresi içinde 

yerine getirilmesi mecburidir” denilmektedir. Resen araştırma ilkesi olarak bilinen 

bu durum karşısında, yargı mercilerinde görevli hakim ve personel de, dava konusu 

olayla ilgili olan bilgi ve belgeler kapsamında vergileme alanına yönelik bilgilere 

ulaşacaklardır. Bu kapsamda ulaşılan bilgilerin gizli kalması gerekmektedir
107

. 

 

  VUK m. 72’ye göre kurulan vergi komisyonları, m 80’de belirtilen tadilat 

komisyonları, ek m. 1’de belirtilen uzlaşma komisyonları, m. 83’de belirtilen zirai 

kazançlar il komisyonları ve m. 85’te ki zirai kazançlar merkez komisyonları ve 

diğer komisyonlarda görev yapan memurlar ve memur olmasa da görev alanlar vergi 

mahremiyeti yasağına uymak zorundadırlar. Kanun metni “komisyonlara iştirak 

edenler” ifadesini de içinde barındırarak memur olmayanların da vurgulanmasını 

sağlamıştır
108

. 

 

  Yargılama esnasında ortaya çıkan teknik bilgiye ihtiyaç duyulması hallerinde 

hakimin davayı çözümlemek adına daha geniş bilgi edinmek amacıyla danıştığı, 
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verdiği bilgiler ile hakime yardımcı olan kişi bilirkişi olarak adlandırılmaktadır.  

Nitekim 12.01.2011 tarihinde kabul edilen 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu’nun “Bilirkişiye Başvurulmasını Gerektiren Haller” başlıklı 266. 

maddesinde “Mahkeme, çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren 

hallerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve 

görüşünün alınmasına karar verir. Hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki 

bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz” ifadeleri 

kullanılmaktadır. İşte burada hakim tarafından görüşüne başvurulan kişiler 

bilirkişilerdir. Danıştay’ın da bilirkişi gerekliliği hakkında verdiği kararlar 

mevcuttur
109

.   

 

  Vergi matrahı, servet, sınai haklar, telif hakları ve imtiyazlar ile mücevherat 

değerlendirilmesinde bilirkişiden yararlanılabilir. Takdir komisyonları da bilirkişilere 

başvurabilir. Bilirkişilere, yargılamanın hangi kolunda ve aşamasında olunursa 

olunsun müracaat edilebilinir. Başka bir ifade ile gerek yargılama gerek idari yargı 

merciinde; vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri, Danıştay’da ve gerek ceza 

mahkemelerinde ve Yargıtay’da bilirkişilere ihtiyaç duyulması halinde görüşleri 

alınabilir. Ayrıca bilirkişiye başvuruyu mahkemenin istemesi gibi bir kural söz 

konusu değildir. Taraflar da bilirkişi isteme hakkına sahiptir. Buna rağmen, hakim 

tarafların istekleri ile bağlı kalmaya mecbur değildir
110

. 

 

  Bilirkişiler de dava sürecine görüş bildirmek amacıyla da olsa dahil 

olduklarından ötürü öğrendikleri sır niteliğindeki bilgileri saklamak zorundadırlar. 

Bununla birlikte üçüncü kişiler ile paylaşmamaları kanun da belirtilmemiş olsa bile 

bu etik bir kural sayılmalıdır
111

.  

 

                                                 
109

 “….. niteliğinin hakimlik mesleğinin gerektirdiği bilgiyle belirlenemeyeceği, bu nedenle bilirkişi 

incelemesi yaptırılması…” Danıştay Onuncu Daire, E: 1997/3006, K: 1999/6659. “Randıman 

hesabıyla vergi salınmasında teknik bilgi gerektiren fire oranlarının belirlenmesi için bilirkişi 

incelemesi yapılması…” Danıştay Dördüncü Daire, K: 1999/751. “…kayıt dışı mal alımı nedeniyle 

salınan vergiyle ilgili olarak defter ve belgeler üzerinde bilirkişi görüsü alınması gerekir…” Danıştay 

Dördüncü Daire, E: 1999/1559, K: 2000/564. 
110

 Hasan Hüseyin Bayraklı, Vergi Ceza Hukuku, Külcüoğlu Yay., Afyon, 2006, s. 86 
111
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Semineri, TÜRMOB Yayını, Ankara, 2002, s. 238  
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  Adli ve idari mahkemeler ile vergi takdir komisyonları tarafından tayin edilen 

bilirkişilerin vergi mahremiyetine uymak zorunluluğu zaten vardır. Öyleyse, memur 

sıfatını taşıması önemli olmaksızın vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler yasaklara 

uymak zorundadırlar
112

. 

  

  VUK 5. maddesine 4962 sayılı Kanun ile eklenen değişiklik ile “Ayrıca, 

kamu görevlilerince yapılan adlî ve idarî soruşturmalar ile ilgili olarak talep edilen 

bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebilir. 

Bu bilgilerin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir” 

hükmü eklenmiş olup bu bilgileri kullanacak kişi ve kuruluşlar adına da vergi 

mahremiyetine uyma mecburiyeti getirilmiştir. Burada söz konusu olabilen ve 

aşağıda anlatacağımız bazı istisnalar da mevcuttur. Yine de belirtilmelidir ki 

18.06.2004 tarihli VUK İç Genelgesine göre “Hakkında bilgi istenen mükellefin 

vergi levhasında bulunan bilgilerle ikametgah adresi ve halen mükellef olup olmadığı 

gibi hususların bildirilmesi mahremiyetin ihlali anlamına gelmeyeceğinden, bu 

bilgilerin icra müdürlüklerine verilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır” ifadesi 

geçerlidir. VUK 148. madde hükmüne göre de, vergi inceleme memurlarının veya 

diğer vergi memurları ile bilirkişilerin bankalardan müşterisi olan mükellef bilgilerini 

istemeleri hukuka uygun bir durumdur
113

.  

  

  Beşinci maddeye eklenen meslek teşekküllerinin de varlığından söz etmek 

gerekir. Bunlar barolar, tabipler odası, ticaret odası veya bunların bağlı olduğu 

birlikler, serbest muhasebeci mali müşavirler odası, yeminli mali müşavirler odası ve 

bu odaların bağlı olduğu birliklerdir. İlgili meslek teşekkülleri, birlikler ve odalar da 

vergi mahremiyeti yasağına uymak zorundadır.  

 

 Kanun’un vergi mahremiyetinin ihlaline ilişkin yasağa uymak zorunda olan 

kişiler arasına; mükellefler hakkında çok sayıda bilgi ve belge elde etmelerine 

                                                 
112
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istinaden denetçiler, noterler ve tasfiye memurlarını da alması gerektiği 

savunulmaktadır
114

. 

 

  Mükelleflerin ilgili bulunduğu şahıslar deyimi de çok geniş kapsamlıdır. Bu 

ifade bir taraftan mükellefin eşi, usul ve füruğu ve civar hısımlarını öte yandan iş 

dolayısı ile irtibatta bulunduğu gerçek ve tüzel kişileri de içermektedir
115

. 

 

Vergi mahremiyeti bakımından sır kavramı değerlendirildiğinde karşımıza 

meslek sırrı ortaya çıkmaktadır. Vergi mahremiyetinin ihlali suçu meslek sırrının 

ifşası suçunun özel bir görünümü olarak değerlendirilmektedir
116

. Ayrıca 

belirtilmelidir ki vergi mahremiyetinin ihlali görevden doğan bir vergi suçudur
117

. Bu 

bakımdan vergi mahremiyeti ile içerisinde birçok ortak hadise barındıran meslek sırrı 

kavramını, banka sırrı, müşteri sırrı ve ticari sır kavramları ile birlikte inceleyerek 

konumuza devam etmeyi doğru buluyoruz. 

 

2.1.2. Sır Türleri 

 

  Türk Hukuk Sisteminde sır saklamayı öngören çok sayıda düzenleme 

mevcuttur. Bu düzenlemelerde yer alan sır türleri genellikle farklı nitelikte olsalar da 

hepsinin ortak noktası içerisinde “sır” ifadesini barındırıyor olmasıdır
118

. Konumuza 

ilişkin olarak bu başlık altında meslek sırrı, ticari sır, banka sırrı kavramlarını 

inceleyip aralarındaki ilişkiye değineceğiz. Ayrıca müşteri sırrı kavramını da fark ve 

benzerliklerini daha detaylı görmek açısından banka sırrı kavramından ayrı 

inceleyeceğiz.  
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2.1.2.1. Meslek Sırrı 

 

  Bir meslek sahibi tarafından mesleğini icra ettiği sırada öğrendiği gizli 

bilgiler meslek sırrını ifade etmektedir. Söz konusu bilgiler iş sahibinin zaman 

içerisinde mesleğini icra ettiği esnada edindiği ve geliştirdiği gizli bilgiler olabileceği 

gibi işverenin müşterilerine ilişkin özel bilgileri de olabilir
119

. Bir kimsenin ticari 

faaliyeti ile ilgili olan belgeleri, işletmesinin mali durumu ve finansman kaynakları, 

müşterileri, işi ile bağlantılı olan teknik bilgileri ve şahsi defterleri de meslek sırrı 

kapsamına dahildir
120

.   

 

  Örneğin; 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 43. maddesinde “Meslek 

mensupları ve bunların yanlarında çalışanlar, işleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve 

sırları ifşa edemezler, çeşitli kanunlarla muhbirlere tanınan hak ve menfaatlerden 

faydalanamazlar” denilmektedir.  Maddenin devamında meslek sırrının ifşası 

sayılmayan haller ifade edilmiştir. “Ancak, suç teşkil eden hallerin yetkili mercilere 

duyurulması mecburidir. Adli veya idari her türlü inceleme veya soruşturma birinci 

fıkra hükmünün dışındadır. Tanıklık, sırrın ifşası sayılmaz. Yukarıdaki hükümler oda 

ve birlik personeli hakkında da uygulanır” denilmektedir. Türk hukukunda 3568 

sayılı Kanun haricinde başka meslekler bakımından da doğrudan meslek sırrı 

kavramı öngörülmüş olup bunlara birinci bölümde 80 no lu atıfta değinilmiştir.  

 

  Meslek sırrı kavramının tam olarak hangi sırları ihtiva etmesi gerektiği ya da 

kimleri ilgilendirip ilgilendirmediği hususu kesin sınırlar ile belirlenemeyebilir olsa 

da, Yargıtay kararlarında meslek sırrı kavramı genellikle mesleği nedeniyle üçüncü 

kişilerle birebir ilişki içerisinde olan ve güven unsurunun ön planda olduğu avukat, 

doktor, psikolog, muhasebeci gibi serbest meslek icra edenler için öngörülmüştür
121

. 
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Bununla birlikte doktrinde banka sırrı ve müşteri sırrı kavramları da genel anlamda 

meslek sırrı olarak değerlendirilmektedir
122

.   

 

2.1.2.2. Ticari Sır 

 

  Doktrinde; bir ticari işletmenin esas faaliyet konusuna ilişkin, ekonomik 

değere sahip olan ya da ekonomik alanlarda sahibine avantaj sağlayan, rakipleri 

tarafından bilinmemesi ve üçüncü kişilere açıklanmaması gereken her türlü bilgi ve 

belge ticari sır olarak adlandırılmaktadır
123

.  

 

  Ticari sır teriminin kanuni düzenlemelerimizde açık bir tanımlaması 

yapılmamıştır. Belirtilmelidir ki ticari sır, 6102 sayılı TTK m. 55/1/b’de geçen 

üretim ve iş sırları ifadelerini de kapsayan geniş anlamlı bir kavramdır
124

.    

 

 Rekabet Kurumu tarafından çıkarılan Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlenmesine 

ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Tebliğ’in 12. maddesinde ticari sırrın tanımına 

yer verilmiş olup “ticari sır; teşebbüslerin faaliyet alanları ile ilgili olan ve gizli tutma 

iradesine sahip oldukları, yalnızca belirli ve kısıtlı bir kesim tarafından bilinen ve 

elde edilebilen, başta rakipleri olmak üzere üçüncü kişilere ve kamuya açıklanması 

halinde ilgili teşebbüsün ciddi zarar görme ihtimali bulunan her türlü bilgi ve 

belgedir” ifadesi kullanılmıştır
125

.  

 

  Ticari Sır, Banka Sırrı ve Müşteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı m. 2/a da 

Ticari Sır; “Bir ticari işletme veya şirketin faaliyet alanı ile ilgili yalnızca belirli 

sayıdaki mensupları ve diğer görevlileri tarafından bilinen, elde edilebilen, özelikle 

rakipleri tarafından öğrenilmesi halinde zarar görme ihtimali bulunan ve üçüncü 

kişilere ve kamuya açıklanmaması gereken, işletme ve şirketin ekonomik hayattaki 

başarı ve verimliliği için büyük önemi bulunan; iç kuruluş yapısı ve organizasyonu, 

mali, iktisadi, kredi ve nakit durumu, araştırma ve geliştirme çalışmaları, faaliyet 
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stratejisi, hammadde kaynakları, imalatının teknik özellikleri, fiyatlandırma 

politikaları, pazarlama taktikleri ve masrafları, pazar payları, toptancı ve perakendeci 

müşteri potansiyeli ve ağları, izne tabi veya tabi olmayan sözleşme bağlantılarına 

ilişkin veya bu gibi bilgi ve belgeleri ifade eder” kelimeleriyle tanımlanmıştır. 

Öyleyse işletmeye ait olan her tür teknik sırlar da ticari sır kapsamındadır. Teknik sır, 

daha ziyade şirkete ait üretim teknikleri, makine, teçhizat, hammadde kaynakları, 

know-how, patent bilgileri, kimyasal formüller, araştırma ve geliştirme gibi bilgileri 

içermektedir
126

.    

 

  Kişilerin günlük hayatında ekonomik faaliyetleri ile alakalı değerler 

korunmak istenmektedir. Bu durum tacirlerin rekabet gücünü arttırmaya yöneliktir. 

Gerçekten ticari sır kavramı haksız rekabet bağlamında önemli bir yere sahiptir
127

. 

6102 sayılı TTK m. 54–62 arasında haksız rekabete ilişkin hükümler düzenlenmiş 

olup 56’ıncı madde de haksız rekabet karşısında açılabilecek çeşitli hukuk davaları 

üzerinde durulurken 62. maddede konuya ilişkin cezai davalardan söz 

edilmektedir
128

.  
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2.1.2.3. Müşteri Sırrı 

 

  Müşteri kavramı geniş yorumlanmaktadır. Müşterinin, gerçek ya da tüzel kişi 

olmasının, sözleşmeye dayalı bir ilişkisinin olup olmamasının bir önemi 

bulunmamaktadır. Başka bir ifade ile, bir kişi ticari bir işletmeden ya da bankadan 

örnek olarak sadece yatırımlarına veya faiz oranlarına ilişkin bilgi alsa dahi o kişinin 

müşteri statüsü doğmaktadır
129

. 

 

  Banka sırrı geniş anlamda ele alındığında içerisinde müşteri sırrı kavramını 

da barındırmaktadır. Yargıtay’ın da bu yönde kararı mevcuttur
130

. Bununla birlikte 

müşteri sırrı her türlü ticari işletme adına söz konusudur. Konuyu, banka müşterileri 

ve genel olarak ticari işletmelerin müşterileri bakımından değerlendireceğiz.  

 

  Bankalar ile ilişkisi olan ya da bir ilişki edinmek isteyen herkes, söz konusu 

ilişkilerinin gizli kalmasını ister ve muhatabı bankaya güvenerek hareket eder. Öyle 

ki, bankaların da müşterilerine ilişkin bilgileri gizli tutma yükümlülüğü 

                                                                                                                                          
tüketicilerin ekonomik menfaatlerini koruyan sivil toplum kuruluşlarıyla kamusal nitelikteki kurumlar 

da birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı davaları açabilirler. 

(4) Bir kimse aleyhine birinci fıkranın (b) ve (c) bentleri gereğince verilmiş olan hüküm, haksız 

rekabete konu malları, doğrudan veya dolaylı bir şekilde ondan ticari amaçla elde etmiş olan kişiler 

hakkında da icra olunur. 

Madde 62/1/ a) 55 inci maddede yazılı haksız rekabet fiillerinden birini kasten işleyenler, 

b) Kendi icap ve tekliflerinin rakiplerininkine tercih edilmesi için kişisel durumu, ürünleri, iş ürünleri, 

ticari faaliyeti ve işleri hakkında kasten yanlış veya yanıltıcı bilgi verenler, 

c) Çalışanları, vekilleri veya diğer yardımcı kimseleri, çalıştıranın veya müvekkillerinin üretim veya 

ticaret sırlarını ele geçirmelerini sağlamak için aldatanlar, 

d) Çalıştıranlar veya müvekkillerden, işçilerinin veya çalışanlarının ya da vekillerinin, işlerini 

gördükleri sırada cezayı gerektiren bir haksız rekabet fiilini işlediklerini öğrenip de bu fiili 

önlemeyenler veya gerçeğe aykırı beyanları düzeltmeyenler, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir 

suç oluşturmadığı takdirde, 56 ncı madde gereğince hukuk davasını açma hakkını haiz bulunanlardan 

birinin şikâyeti üzerine, her bir bent kapsamına giren fiiller dolayısıyla iki yıla kadar hapis veya adli 

para cezasıyla cezalandırılırlar.  
129

 Tekşen, a.g.e., s. 29. 
130

 Y. 12. HD 11.04.2005 T. 2005/4949E. 2005/7737K. nolu kararında; “….....Kendilerine haciz 

ihbarnamesi veya ücret haczi bildirilen üçüncü kişiler, meslek veya banka sırrına dayanarak cevaptan 

kaçınamazlar, cevap vermeye ve borçlunun mevcudunu (parasını, ücretini ,malını) İcra Dairesine 

teslime mecburdurlar. Somut olayda, şikâyetçi banka yukarıda yazılı açıklamalarda belirlenen görevi 

yerine getirmiştir. Bunun dışında banka sırrına giren hususları bildirmesi bu takip yönünden işin 

sonuçlaması için gerekli ve zorunlu değildir”. 
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bulunmaktadır. Gerçekten bankalar toplum açısından birer “güven kurumları” 

niteliğindedirler
131

.     

 

  Ticari Sır, Banka Sırrı ve Müşteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı m.2/c de 

müşteri sırrı kavramı tanımlanmış olup “Müşteri sırrı: Ticari işletme ve şirketlerin, 

bankaların, sigorta şirketlerinin, sermaye piyasasında ve mali piyasalarda faaliyet 

gösteren aracı kurumların, kendi faaliyet alanlarıyla ilgili olarak müşteriyle 

ilişkilerinde, müşterinin şahsî, iktisadî, mali, nakit ve kredi durumuna ilişkin 

doğrudan veya dolayısıyla edindikleri tüm bilgi ve belgeleri ifade eder” 

denilmektedir.  

 

  Bankalar iş akışları gereği müşterilerinin malvarlıkları, özel ilişkileri, ticari 

itibarları hakkında bilgi sahibi olurlar. Bu bilgiler, müşterinin iradesi ile 

sağlanabileceği gibi, bankanın bizzat kendisi tarafından da araştırılarak edinilebilinir. 

Bankaların müşterileri hakkında sözleşme öncesinde ya da sonrasında elde ettiği tüm 

bilgiler müşteri sırrı kapsamında değerlendirilmektedir. Gerçekten müşterinin kredi 

bakımından itibarı, sahip olduğu malvarlığı, kefaletleri, kontrgarantiler, verilen 

avaller, alınan ipotekler, nakit durumu, kar ya da zarar halleri, yasal takip ve davalar 

gibi her türlü mali gücüne ilişkin bilgi ve belge müşteri sırrını oluşturmaktadır
132

.  

 

  Bankalar müşterilerine ilişkin sır niteliğindeki bilgi ve belgeleri saklı tutmak 

mecburiyetindedirler. Öyle ki; karşılıklı sözleşme ilişkisinin mevcudiyeti, bankalar 

üzerinde etik anlamda bir sorumluluk doğurmaktadır
133

. Banka sözleşmeleri, güven 

temeline dayalı bir borç ilişkisi kuruyor olmalarından dolayı bankaların bahsedilen 

bu yükümlülüğü müşteri ile olan ilişkisi sona erse de sürmektedir
134

.  

 

                                                 
131 Ahmet Battal, Güven Kurumu Nitelendirmesi Işığında Bankaların Hukuki Sorumluluğu, 

BTHAE Yayınları Ankara 2001, s. 211. 
132

 Seza Reisoğlu, Bankacılık Kanunu Şerhi Cilt II, Ankara, 2007, s. 995.  
133

 Battal, a.g.e., s. 210. 
134

 İbrahim Kaplan, Banka Sözleşmelerinin Yorumu ve Tamamlanması, BATİDER C.XIV S.2, 

Aralık 1987, s.14. (Aktarım: Kemal Doruk Tekin, Banka Sırrı Kavramı Yönünden Bankalarda Sır 

Saklama Yükümlülüğü, Adalet Yayınevi, Ankara, 2010, s. 19. 
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  Müşterilerin menfaati gereği ticari işletmeler müşterilerine ait sırları 

korumakla yükümlüdürler. Ticari işletmenin bu yükümlülüğe aykırı davranması 

durumunda, başka bir ifade ile müşterisinin sırrını ifşa etmesi halinde müşteri sırrının 

ihlali söz konusu olacaktır. Müşteri sırrı kavramı mutlaka bir ticari sır anlamına 

gelmemektedir. Bununla birlikte müşterisinin sırrını elinde tutan bir işletmeden, 

müşterilerine ilişkin gizli bilgiler haksız olarak ele geçirilecek olursa, gizli bilgileri 

haksız olarak alınmış olan işletme, ticari sır iddiasını ileri sürebilir ki bu noktada 

işletmenin müşterisi olan, bir başka gerçek kişinin ya da ticari işletmenin sırları ihlal 

edilmiş olmaktadır. İşte bu ve buna benzer sırlar, mağdur işletme açısından ticari sır 

olarak kabul edilmektedir
135

.   

 

  5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Etik ilkeler” başlıklı 75. maddesinde 

“Bankalar ile bunların mensupları; bu Kanuna, ilgili düzenlemelere, kuruluş amaç ve 

politikalarına uygun olarak faaliyetlerin icra edilmesini temin etmeye ve yönetimde 

adalet, doğruluk, dürüstlük ve sosyal sorumluluğu esas almaya yönelik etik ilkelere 

uymakla yükümlüdürler. Etik ilkeler, kuruluş birlikleri tarafından Kurulun uygun 

görüşü alınmak suretiyle belirlenir” denilmektedir. Söz konusu madde hükmüne 

istinaden “Bankacılık Etik İlkeleri” Kurul’un 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı 

kararı ile yayınlanmış olup metnin 10. maddesinde, müşteri sırrı kavramı ele 

alınmıştır. Maddede “Bankalar, Bilgi ve belge istemeye kanunen açıkça yetkili kişi 

ve merciler dışında müşterilere ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri gizli tutmak ve 

özenle saklamak zorundadırlar” ifadesi kullanılmıştır. Banka çalışanlarının uymak 

zorunda olduğu görevlerin ayrıntılı olarak açıklandığı m.20/d bendinde ise “banka 

çalışanları sıfat ve görevleri dolayısıyla bankalara veya müşterilerine ait öğrendikleri 

sırları, bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklamamak 

ile yükümlüdür” ifadesi yer almaktadır. Söz konusu madde yorumlandığında 

bankaların yemek, tamirat ve temizlik gibi hizmetlerini gören kimselerin de herhangi 

bir biçimde müşterilere ait öğrendikleri sırları saklamakla yükümlü oldukları 

                                                 
135

 Bilge, a.g.e., s. 37.  
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anlaşılmaktadır
136

.   

 

2.1.2.4. Banka Sırrı  

 

  Bankalar, birer ticari işletme olarak günümüz ekonomik düzeninin en önemli 

aktörleri arasında yer almaktadırlar
137

. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 7. 

maddesinde bankaların anonim şirket statüsünde kurulması gerektiğine 

değinilmiştir
138

. 

 

  İki yönlü değerlendirilen banka sırrı kavramı; geniş anlamda içerisinde 

bankanın kendisine ait olan sırları ile müşterilerine ait sırları bir arada tutarken, dar 

anlamda ise müşteri sırrını içermez
139

.  

 

  Banka sırrı kavramı, mülga 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nda ve yürürlükte 

bulunan 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda tanımlanmamıştır. 12.07.2005 tarihinde 

Başbakanlığa sevk edilmiş ancak henüz yasalaşmamış olan “Ticari Sır, Banka Sırrı 

ve Müşteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı”nda banka sırrı, Tanımlar başlıklı 

m.2/2’de detaylı biçimde açıklanmış olup “Banka Sırrı: Bankanın yönetim ve 

denetim organlarının üyeleri, mensupları ve diğer görevlileri tarafından bilinen mali, 

iktisadî, kredi ve nakit durumu ile ilgili bilgilerle, bankanın müşteri potansiyeli, kredi 

verme, mevduat toplama, yönetim esasları, diğer bankacılık hizmet ve faaliyetleri, 

risk pozisyonlarına ilişkin her türlü bilgi ve belgeleridir” ifadeleri kullanılmıştır.  

 

  Bankalar ticari kuruluşlardır. Bu sebeple kendi içyapısı ile ilgili, rakiplerinin 

bilmemesi gereken bilgileri saklı tutmaktadır. Sır kapsamına dahil bilgiler Tasarı’da 

belirtilmiştir. Tasarı’ya göre; bankanın mali, iktisadi, kredi ve nakit durumuna ilişkin 

bilgiler, müşteri potansiyeli, kredi toplama, yönetim esasları, diğer bankacılık 

faaliyetleri; risk pozisyonlarına ilişkin her türlü bilgi ve belgeler banka sırrı olarak 

                                                 
136

 Kaplan, a.g.e., s. 6.  
137

 Tekşen, a.g.e., s. 27 
138

 Madde 7/a) “Türkiye'de kurulacak bir bankanın; anonim şirket şeklinde kurulması” şarttır. 
139

 Donay, a.g.e., s. 226. 
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sayılmıştır.
140

 Belirtilmelidir ki; Madde de elektronik ortam kayıt ve verileri ifadesi 

ayrıca kullanılmamış olsa da, Tasarı’nın madde gerekçeleri kısmında maddede geçen 

bilgi ve belge kavramının, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun tanımlar 

maddesinde yer alan bilgi ve belge tanımı ile aynı anlamda kullanıldığı, bundan ötürü 

de her türlü elektronik ortamda tutulan veri ve kayıtları da kapsadığı belirtilmiştir
141

. 

 

2.1.2.4.1. Banka Sırrının Korunmasına İlişkin Düzenlemeler 

 

  Banka sırrının korunmasına yönelik olarak, 5411 sayılı Bankacılık 

Kanunu’nun yanı sıra söz konusu Kanun’a istinaden çıkarılan Yönetmeliklerde, 6102 

sayılı TTK da, ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer alan düzenlemeler 

mevcuttur. Belirtilmelidir ki, amacı tasarruflarını sermaye piyasasında 

değerlendirmek isteyen yatırımcılara yatırım yapacağı; pay sahibi veya alacaklıya 

pay sahibi ya da alacaklı olduğu şirket hakkında bilgi sunmak olan kamuyu 

aydınlatma ilkesi çerçevesinde de banka sırrı kavramı bulunmaktadır
142

.    

 

2.1.2.4.2. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’ndaki Düzenlemeler 

 

  Yürürlükteki Bankacılık Kanunu’nun banka sırrına yönelik esas 

düzenlemesinin 73. maddesinde yer aldığını daha önce belirtmiştik. Söz konusu 

maddede bankacılık sırrına hangi hususların dahil olduğu açıkça belirtilmemiştir. 

Bankaların sürekli gelişen ve yenilenen yapılarının, banka sırrı kavramını belli 

ifadeler çerçevesinde sınırlandırmaya engel olduğu düşünülmektedir
143

. 

 

                                                 
140

 Reisoğlu, a.g.e.,  s. 994. 
141

 4982 Sayılı Kanun, Madde 3/c) Bilgi: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları kayıtlarda yer alan bu 

Kanun kapsamındaki her türlü veriyi, Madde 3/d) d) Belge: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları bu 

Kanun kapsamındaki yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, 

program, talimat, kroki, plân, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda 

kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcılarını ifade eder. 

http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Tbmmkms/Tbmmkom/ticarisir.pdf (Erişim Tarihi: 

01.02.2014).  
142

 Oğuz Kürşat Ünal, Sermaye Piyasası Hukuku ve Mevzuatı, Ankara 2005, s. 367. 
143

 Tekin, a.g.e., s. 47. 
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  Banka sırrına ilişkin mevcut 73. madde, banka sırrı ve müşteri sırrını 

saklamakla yükümlü olanları iki ayrı sınıf halinde düzenlemiş olup maddenin birinci 

fıkrasında Kurul başkan ve üyeleri, Kurum personeli, Fon kurulu başkan ve üyeleri 

ile Fon personeli görevleri sırasında öğrendikleri bankalara ve bunların bağlı 

ortaklık, iştirak birlikte kontrol edilen ortaklıklarına ve müşterilerine ait sırları bu 

Kanun ve özel kanunlar uyarınca yetkili olanlardan başkasına açıklayamayacağı gibi 

kendileri veya başkaları yararına da kullanamayacaklarını belirtilmiştir. Yine birinci 

fıkranın devamında Kurumun dışarıdan destek hizmeti aldığı kişi ve kuruluşlar ile 

bunların çalışanları da bu hükme tabidirler ve ilgili yükümlülük bu kişiler 

görevlerinden ayrıldıktan sonra da devam etmektedir.  

 

  Sır saklamaya ilişkin bahsettiğimiz sınıflandırmada ikinci grup 73. maddenin 

3. fıkrasında belirtilmiştir. Bu fıkraya göre; banka ortakları, yönetim kurulu üyeleri, 

mensupları, bunlar adına hareket eden kişiler ve görevlileri, bankaların destek 

hizmeti aldığı kuruluş ve çalışanları sıfat ve görevleri dolayısıyla bankalara ve 

müşterilerine ilişkin sırları kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkalarına 

açıklayamazlar. Burada da sözü edilen yükümlülük görevden ayrıldıktan sonra da 

devam etmektedir. Değerlendirmek gerekirse; 73. maddenin üçüncü fıkrasında 

sayılan kişiler adına, bankanın kendisine ve müşterilerine ilişkin sırları saklama 

yükümlülüğü getirilmiştir. Ancak 73. maddenin birinci fıkrasında sayılan kişi ve 

kurumlardan farklı olarak üçüncü fıkrada sayılanlar, bankaların bağlı ortaklık, iştirak, 

birlikte kontrol edilen ortaklıklarına ve bunların müşterilerine ilişkin sırları 

saklamakla yükümlü değillerdir.  

 

2.1.2.4.3. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na İlişkin Yönetmelikler 

 

  Bankacılık Kanunu’na istinaden çıkarılan yönetmeliklerde de banka sırrı ile 

ilgili çok sayıda düzenleme yer almaktadır. Bu yönetmeliklerde genel olarak banka 

ile sözleşme ilişkisi içerisinde bulunulması, bankaları denetlemesi veya bankanın üst 

kuruluşu olması sebebiyle banka sırrına vakıf olan kuruluş ve kişilerin banka sırrı 

saklama yükümlülüklerinden söz edilmektedir. Bankaların da, kendi birimleri 
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arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla tesis edilecek irtibat kanallarına ilişkin olarak; 

banka ve müşteri sırlarının saklanması yükümlülüğünün ihlal edilmemesi hakkında 

bir başka düzenleme, bankaların gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğunu 

belirten “Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik”  içerisinde 

düzenlenmiştir
144

. 

 

   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyeleri İle Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu Personelinin Uyacakları Mesleki ve Etik İlkelere 

Dair Yönetmeliğe göre Kurul üyeleri ve Kurum personeli de görevleri dolayısıyla 

öğrendikleri bankalara ilişkin sır niteliğindeki bilgileri kanunen açıkça yetkili kılınan 

merciler dışında hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye açıklayamazlar. Bununla birlikte 

bu bilgileri kendilerinin veya başkalarının yararına veya üçüncü kişilerin zararına 

kullanamazlar. Ayrıca bu yükümlülük, Kurul üyeleri ile Kurum personelinin 

Kurul’dan veya Kurum’dan ayrılmalarından sonra da devam eder
145

. 

 

  Bankaların Destek Hizmeti Almalarına ve Bu Hizmeti Verecek Kuruluşların 

Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin “Önkoşullar” başlıklı m.5/8’de banka ve 

müşteri sırrı güvenliğinin sağlanmasının bankaların destek hizmeti almak istemeleri 

halinde mutlak gereklilik olduğu belirtilmiştir
146

. Ayrıca “Sözleşmenin Unsurları” 

başlıklı m.7/ç’de destek hizmeti veren kuruluşların sır saklama yükümlülüğüne aykırı 

                                                 
144

 Madde 12/4) Tesis edilecek iletişim kanallarının Kanun’un 73 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında 

belirtilen sır saklama yükümlülüğüne aykırılık oluşturmaması için her türlü tedbir alınır. 
145

 Madde 6/c) Görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırlar ile ilgililere ve üçüncü kişilere ilişkin gizli  

kalması gereken bilgileri kanunen açıkça yetkili kılınan merciler dışında hiçbir kurum, kuruluş veya 

kişiye açıklayamaz; kendilerinin veya başkalarının yararına veya üçüncü kişilerin zararına 

kullanamaz. Bu yükümlülük, Kurul üyeleri ile Kurum personelinin Kuruldan veya Kurumdan  

ayrılmaları halinde de devam eder.  
146

 Madde 5/8) Destek hizmeti dâhil her türlü hizmet alımlarında bankalar tarafından, banka ve 

müşteri sırrının güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması zorunludur. Bilgi paylaşımı 

veya hizmet alınan kuruluşun bilgiye erişiminin söz konusu olduğu durumlarda verilecek sisteme 

erişim, veriye erişim veya veriyi görme yetkisi işin gerektirdiği bilgiyi kapsayacak şekilde 

sınırlandırılır. Veri güvenliğinin sağlanması için alınan hizmetin niteliğine göre, müşteri isimlerinin ve 

önemli nitelikteki diğer kişisel bilgilerin kodlanması, maskelenmesi, şifrelenmesi, sisteme erişim 

yetkisi verilmeksizin veri girişinin sistem harici bir yerde yapılması ve bu verilerin daha sonra banka 

tarafından kendi sistemine aktarılması, veriye erişimin kısıtlanması, veriye erişimin işin gerektirdiği 

en az seviyede gerçekleştirilmesi, destek hizmeti kuruluşu nezdinde müşteri verisi saklanmasının 

engellenmesi veya benzeri başka yöntemler kullanılır. Destek hizmeti sağlayan kuruluşlarca bankaya 

ve müşterilerine ait sırların korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak destek 

hizmeti alan ilgili bankanın sorumluluğundadır. 
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davranmaları durumunda ilgili bankanın sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkının 

mevcut olduğu düzenlenmiştir
147

. Öyleyse ilgili destek kuruluşunun da öğrenmiş 

olduğu banka ve müşteri sırrını saklamakla yükümlü olduğu açıktır. Bu hususun 

banka ile destek kuruluşu arasında yapılacak sözleşmede ifade edilmesinin mecburi 

olduğuna ilişkin hüküm yine 7. maddenin d fıkrasında belirtilmiştir
148

.  

 

  Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin 

Esaslar Hakkında Yönetmelik m. 24’te ilgili kuruluşların ortaklarının, yönetim 

kurulu başkan ve üyelerinin, denetçilerinin, yöneticileri ile derecelendirme 

komitesi üyelerinin ve derecelendirme uzmanlarının derecelendirme faaliyeti 

esnasında öğrendikleri banka ve müşteri sırrına ilişkin bilgileri saklamakla yükümlü 

oldukları ifade edilmiştir
149

. 

 

  Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve 

Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 20. maddesinde de değerleme yapacak 

kuruluşların faaliyetleri esnasında vakıf oldukları banka sırlarını saklamaları 

gerektiği düzenlenmiştir
150

. Belirtilmelidir ki değerleme kuruluşlarının söz konusu 

                                                 
147

 Madde 7/ç) Destek hizmeti kuruluşu tarafından sağlanan hizmet dolayısıyla öğrenilen bankalara ve 

müşterilerine ait bilgiler ile belgelerin, yapılan anlaşmada belirtilen amaçlar dışında kullanılmasının 

ve üçüncü kişilere açıklanmasının Kanunun 73 üncü maddesi uyarınca yasak olduğu, destek hizmeti 

kuruluşunun söz konusu bilgi ve belgelerin korunmasında gerekli özeni göstermekle yükümlü 

bulunduğu ve bunlara aykırılık halinde banka tarafından sözleşmenin tek taraflı olarak feshedileceği 

ve sorumlular hakkında banka ya da Kurum tarafından Cumhuriyet Savcılığına yazılı başvuruda 

bulunulacağı hususlarının belirtilmesi zorunludur. 
148

 Madde 7/d) Destek hizmeti kuruluşu tarafından sağlanan hizmet dolayısıyla öğrenilen bankalara ve 

müşterilerine ait bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanmasının zorunlu olduğu hususunun belirtilmesi 

zorunludur. 
149

 Madde 24/1) Yetkili derecelendirme kuruluşunun ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, 

denetçileri, yöneticileri ile derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanları, 5 inci 

maddenin birinci fıkrasında belirtilen derecelendirme faaliyetleri sırasında öğrendikleri, bu 

Yönetmelik uyarınca kamuoyuna açıklanması zorunlu olan bilgiler hariç olmak üzere, bankalar ile 

bankaların müşterilerine ait sırları ve diğer müşterileri ile yapacakları derecelendirme sözleşmelerinde 

kararlaştırılacak sır kapsamındaki bilgileri açıklayamaz, kendilerinin veya üçüncü kişilerin 

menfaatlerine kullanamazlar. Yetkili derecelendirme kuruluşları sır niteliğindeki bilgilerin 

korunmasına yönelik her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. 
150

 Madde 20/1) (Değişik birinci cümle:RG-14/8/2012-28384) Yetkili değerleme kuruluşunun 

ortakları, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile denetçileri ve yöneticileri ile değerleme uzmanı, 4 

üncü maddede belirtilen değerleme faaliyetleri sırasında öğrendikleri, bu Yönetmelik uyarınca 

kamuoyuna açıklanması zorunlu olan bilgiler hariç olmak üzere, bankalara ait sırları ve yapacakları 

değerleme sözleşmelerinde kararlaştırılacak sır kapsamındaki bilgileri açıklayamaz, kendilerinin veya 

üçüncü kişilerin menfaatlerine kullanamazlar. Değerleme kuruluşları sır niteliğindeki bilgilerin 

korunmasına yönelik her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. 
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yükümlülüklerine aykırı davranmaları halinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu, bu kuruluşların yetkisini kaldırma hakkına sahiptir
151

.  

 

  Sırların korunmasına ilişkin bir yönetmelik düzenlemesi de bağımsız denetim 

kuruluşları adına söz konusudur. Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek 

Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik m.26’da yetkili 

denetim kuruluşlarının yetkileri düzenlenmiş olup Bankacılık Kanunu’nun 73. 

maddesine atıf yapılarak denetim esnasında edinilen sırların korunması hususu 

belirtilmiştir
152

. Aynı Yönetmeliğin 27. maddesi ise bahsettiğimiz hükme istinaden 

bağımsız denetçilerin, belirtilen sır niteliğindeki bilgileri Kanunen yetkili kılınan 

merciler dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişiye açıklayamayacaklarını hüküm altına 

almıştır
153

.  

 

  Bahsi geçen tüm bu düzenlemeler, banka ile görevleri veya hizmetleri 

nedeniyle ilişki içerisinde bulunan ve bu nedenle de banka sırrına vakıf olan kuruluş 

ve kişiler açısından banka sırrını ele almakta olup belirtilen kişi ve kuruluşlara banka 

sırrını saklama yükümlülüğü getirdiği gibi; bankalara da bazı hallerde banka sırrının 

korunması için gerekli tedbirleri alma zorunluluğu yüklemektedir
154

. 

 

2.1.2.4.4. TTK’da Pay Sahipliğinden Doğan Bilgi Alma Hakkı 

Bakımından Banka Sırrı 

 

  Bilgi alma hakkı pay sahibi ve banka arasında bulunan ortaklık neticesinde 

pay sahibinin kazandığı doğal bir haktır. Bunun yanında bilgi alma hakkı pay 

                                                 
151

 Madde 19/1) Kurumca aşağıdaki hallerin bir veya birkaçının tespit edilmesi halinde Kurulca 

değerleme kuruluşunun yetkisinin sürekli kaldırılmasına karar verilir: m. 19/ç) “Değerleme 

faaliyetinin 20 nci maddede belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülmemesi” ifadesi yer 

almaktadır. 
152

 Madde 26/6/7) Yetkili denetim kuruluşları; ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, 

denetçilerinin, yöneticilerinin ve bağımsız denetçilerinin 20 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca 

yapacakları ön araştırma sırasında edinecekleri veya bu Yönetmelik kapsamındaki bağımsız denetim 

faaliyetleri dolayısıyla öğrenecekleri Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında sır niteliğindeki bilgilerin 

korunmasına yönelik her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. 
153

 Madde 27/13) Bağımsız denetçiler, 26 ncı maddenin yedinci fıkrasında  belirtilen sır niteliğindeki 

bilgileri Kanunen yetkili kılınan merciler dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişiye açıklayamazlar. 
154

 Tekin, a.g.e., s. 52. 
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sahibinin aydınlanabilmesi amacını taşıyan bir pay sahipliği hakkıdır
155

. 

Belirtilmelidir ki bilgi alma hakkı diğer pay sahipliği haklarından bağımsız, 

vazgeçilmez ve bireysel bir haktır
156

. 

 

  5411 sayılı Kanun m7/a uyarınca Türkiye’de kurulacak bir bankanın anonim 

şirket biçiminde kurulması zorunludur. Bu durumda TTK’nın anonim şirketlere 

ilişkin hükümleri, bankalara yönelik özel hükümlerin mevcudiyeti haricinde bankalar 

için de uygulanmalıdır
157

. 

 

  6102 sayılı TTK’nın Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı başlıklı 437. maddesi pay 

sahiplerinin bilgi edinmeleri hakkında düzenlemeler içermektedir
158

. Buna göre; 

bilanço, kar ve zarar hesabı, yıllık rapor, safi kazancın nasıl dağıtılacağı hususunda 

teklifler, denetçiler tarafından verilecek raporlarla birlikte genel kurul olağan 

toplantısından en az on beş gün önce anonim şirketin merkez ve şubelerinde pay 

sahiplerinin incelemesine açık tutulur. Ancak bilanço, kar ve zarar hesabı ve yıllık 

                                                 
155

 Aslan Kaya, Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Bilgi Alma Hakkı, BTHAE Yayınları, Ankara 

2001, s. 51. 
156

 a.e. s. 53. 
157

 Ömer Gören, Finansman Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara 2008, s. 19. 
158

 Madde 437/1) Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet 

raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en 

az onbeş gün önce, şirketin merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. 

Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay 

sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi, gideri şirkete ait olmak üzere gelir 

tablosuyla bilançonun bir suretini isteyebilir. 

(2) Pay sahibi genel kurulda, yönetim kurulundan, şirketin işleri; denetçilerden denetimin yapılma 

şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümü, 200 üncü madde çerçevesinde 

şirketin bağlı şirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından 

özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır. Pay sahiplerinden herhangi birine bu sıfatı dolayısıyla genel kurul 

dışında bir konuda bilgi verilmişse, diğer bir pay sahibinin istemde bulunması üzerine, aynı bilgi, 

gündemle ilgili olmasa da aynı kapsam ve ayrıntıda verilir. Bu hâlde yönetim kurulu bu maddenin 

üçüncü fıkrasına dayanamaz. 

(3) Bilgi verilmesi, sadece, istenilen bilgi verildiği takdirde şirket sırlarının açıklanacağı veya 

korunması gereken diğer şirket menfaatlerinin tehlikeye girebileceği gerekçesi ile reddedilebilir. 

(4) Şirketin ticari defterleriyle yazışmalarının, pay sahibinin sorusunu ilgilendiren kısımlarının 

incelenebilmesi için, genel kurulun açık izni veya yönetim kurulunun bu hususta kararı gerekir. İzin 

alındığı takdirde inceleme bir uzman aracılığıyla da yapılabilir. 

(5) Bilgi alma veya inceleme istemleri cevapsız bırakılan, haksız olarak reddedilen, ertelenen ve bu 

fıkra anlamında bilgi alamayan pay sahibi, reddi izleyen on gün içinde, diğer hâllerde de makul bir 

süre sonra şirketin merkezinin bulunduğu asliye ticaret mahkemesine başvurabilir. Başvuru basit 

yargılama usulüne göre incelenir. Mahkeme kararı, bilginin genel kurul dışında verilmesi talimatını ve 

bunun şeklini de içerebilir. Mahkeme kararı kesindir. 

(6) Bilgi alma ve inceleme hakkı, esas sözleşmeyle ve şirket organlarından birinin kararıyla 

kaldırılamaz ve sınırlandırılamaz. 
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rapor genel kurul olağan toplantısından itibaren bir yıl süreyle pay sahiplerinin 

incelemesine açıktır. Masrafı anonim şirkete ait olmak üzere pay sahiplerinin bilanço 

ve kar-zarar hesaplarının bir suretini anonim şirketten isteme hakları bulunmaktadır. 

 

  Söz konusu bilgi ve belgelerin incelemeye açık olduğu hususu; anonim 

şirketin esas sözleşmede öngördüğü usullere uygun olarak hamiline yazılı hisse 

senedi sahiplerine ilan edilmek suretiyle; nama yazılı hisse senedi sahiplerine ise 

ayrıca tebligat yapılarak duyurulur. Esasen bu husus kamuyu aydınlatma ilkesi ile 

sıkı sıkıya ilişkilidir. Öyle ki doktrinde pay sahipliğinden doğan bilgi alma hakkı “iç 

kamuyu aydınlatma” şeklinde pasif bilgi alma hakkı olarak değerlendirilmektedir
159

. 

 

2.1.2.4.5. Sermaye Piyasası Kanunu Bakımından Banka Sırrı 

 

 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Saklı Tutulan Hükümler ve 

İstisnalar” başlıklı 136. maddesinin 5. fıkrasında bankaların hangi durumlarda 

Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olacakları belirtilmiştir
160

. Belirtilmelidir ki aynı 

Kanun’un 16. maddesi de halka açıklık statüsünün kazanılması üzerine hüküm 

getirmektedir
161

. Şirketlerin halka açık hale gelmeleri onların kurumsallaşmaları 

adına önemli bir aşama olarak değerlendirilmektedir
162

.  

  

                                                 
159

 Kaya, a.g.e., s. 108. 
160

 Madde 136/5) Kendi sermaye piyasası araçlarını halka arz ederek veya halka arz etmeksizin satan 

bankalar ile bu Kanunda tanımı yapılan yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinde bulunan bankalar, bu 

faaliyetleri ile sınırlı olarak, bu Kanun hükümlerine tabi olurlar. Bu Kanun hükümleri ortak sayısı 

bakımından bankalar hakkında uygulanmaz. 5411 sayılı Kanuna tabi bankalar ile sigorta şirketleri 

kuruluş, gözetim, muhasebe ve bağımsız denetim standartları konuları ile payları halka arz yoluyla 

satılan bankaların dağıtacakları temettü ve yeniden değerleme artış fonunun özkaynaklarının 

kullanımına ilişkin esaslar özel mevzuatına tabidir. 
161

 Madde 16/1 Payları borsada işlem gören ortaklıklar ile pay sahibi sayısı beş yüzü aşan anonim 

ortaklıkların payları halka arz olunmuş sayılır. Bu ortaklıklar halka açık ortaklık hükümlerine de tabi 

olurlar. 

(2) Payları borsada işlem görmeyen anonim ortaklıklar, halka açık ortaklık statüsünü kazandıktan 

sonra en geç iki yıl içinde paylarının işlem görmesi için borsaya başvurmak zorundadırlar. Aksi 

durumda, Kurul, bu payların borsada işlem görmesi veya ortaklığın halka açık ortaklık statüsünden 

çıkarılması için, ortaklığın talebini aramaksızın gerekli kararları alır. 
162

http://borsaistanbul.com/data/kilavuzlar/Halka_Arz_ve_Islem_gorme.pdf  

(Erişim Tarihi: 12.02.2014). 
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 Bankalar özellik içeren anonim şirket statüsünde bulundukları için TTK’nın 

yanı sıra Bankacılık Kanunu’na tabidirler. Bununla birlikte halka açık olan bankalar, 

söz konusu Kanunların yanı sıra Sermaye Piyasası Kanun’una da tabi olurlar. 

Sermaye Piyasası Kanunu’nda halka açık bankaların sır saklama yükümlülüğü büyük 

oranda daraltılmakla birlikte SPK başkanı, üyeleri ve personeli görevlerinden 

kaynaklanan nedenlerle halka açık bankalar hakkında öğrendikleri sırları saklamakla 

yükümlüdürler
163

.  

 

  Sermaye piyasası mevzuatında banka sırrının korunmasına yönelik farklı 

metinlerde çok sayıda düzenleme mevcuttur. Menkul kıymetler borsaları, kurucu 

şirket, kıymetli madenler borsaları, vadeli işlem ve opsiyon borsaları, İMKB, 

Merkezi Kayıt Kuruluşu, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu başkanı, yönetim 

kurulu üyeleri, denetçileri ve tüm çalışanları sıfat ve görevleri nedeniyle öğrendikleri 

bankalara ilişkin sırları kanunen yetkili kılınmış merciler dışında başkasına herhangi 

bir şekilde açıklayamazlar ve kendileri ya da başkalarının menfaatine kullanamazlar. 

Yukarıda belirtilen kuruluşlarda çalışan kişilerin sıfat ve görevleri nedeniyle 

öğrenmiş bulundukları banka sırlarını saklama yükümlülükleri, görevlerinden 

ayrılmalarından sonra da devam eder
164

. 

 

  Belirtilmelidir ki; sermaye piyasasında faaliyet gösteren bağımsız dış 

denetleme kuruluşlarının dış denetçileri, derecelendirme kuruluşları ve çalışanları, 

gayrimenkul değerleme hizmeti veren şirketler ve çalışanları, portföy yöneticiliği 

faaliyeti gerçekleştiren kurumlar ve çalışanları faaliyetleri nedeniyle öğrendikleri 

                                                 
163

 Madde 121/3) Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurul personeli, Kuruldaki görevleri sebebiyle 

öğrendikleri gizlilik taşıyan bilgileri ve ticari sırları, görevlerinden ayrılmış olsalar bile kanunen 

yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar, kendilerinin veya başkalarının menfaatine 

kullanamazlar. 
164

 Bkz. Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik’in (6 

Ekim 1984 tarihli ve 18537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, 14 Ekim 1984 tarihli ve 18545 

sayılı Resmi Gazete'de düzeltmeleri çıkmıştır). m. 32); Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler 

Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik m.44); Kıymetli Madenler 

Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik’in (RG. 03/04/1993, S.21541) 33. 

maddesi; Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik’in 

m. 55); İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında 

Yönetmelik’in (RG. 19/2/1996, S.22559) m. 115/a); Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Kuruluş, Faaliyet, 

Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik’in m. 10); Türkiye Muhasebe Standartları 

Kurulu’nun Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in (RG. 16/3/2004, S.25404) 

m. 23. 
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banka sırrı niteliğindeki bilgileri görevleri süresince ve görevlerinden sonra 

açıklayamayacakları gibi kendileri veya başkalarının menfaatine de kullanamazlar
165

. 

 

  Sır saklama yükümlülüğü, bankanın ya da bir başka şirketin halka arz 

işlemini gerçekleştirecek olan aracı kurum adına büyük önem taşımaktadır. 

Gerçekten halka arz işlemlerinde aracı kurum ile ihraççı ortaklığın arasındaki güven 

ilişkisi en üst seviyeye ulaşmakta ve aracı kurum ihraççı ortaklığın sır niteliğinde 

olanlar dahil olmak üzere tüm bilgi ve belgelerine ulaşabilme olanağına sahip hale 

gelmektedir. 24 Mart 2010 tarihli Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin 

Esaslar Hakkında Tebliğ’in (Seri: V, No: 46)  40’ıncı maddesinin f bendinde “Halka 

arza aracılık yetki belgesine sahip kuruluşlar, halka arz sürecinde kamuya 

açıklanmamış bilgilerin kurum dışına ve kurum içinde farklı birimlere geçmesini 

engellerler” denilmektedir. Bu hüküm halka arz aracılığına yetkili olan kuruluşlara 

büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Adı geçen Tebliğ’in 58. maddesinde aracı 

kurumların genel olarak sır saklama yükümlülüğü düzenlenmiştir
166

.  

 

2.1.3. Kamuyu Aydınlatma İlkesi Çerçevesinde Banka Sırrı  

   

  Türkiye’de kamuyu aydınlatma ilkesi şeklinde geçen kavram İngiliz ve 

Amerikan Hukuklarında “disclosure”, İsviçre ve Alman Hukuklarında ise 

“puplizitaet” ifadeleri ile karşılanmaktadır. Kamuyu aydınlatma kavramı için doktrinde 

                                                 
165

 Bkz. Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik’in (RG. 13/12/ 1987, 

S.19663) m. 12; Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına 

İlişkin Esaslar Tebliği’nin (Seri:VIII, No:51; RG. 12/7/2007, S.26580) m.22; Sermaye Piyasası 

Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca 

Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’nin (Seri:VIII, No:35; RG. 12/8/2001, 

S.24491) m.16.; Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin 

Esaslar Tebliği’nin (Seri:V, No:59, RG. 21/1/2003, S.25000) m.25. 
166

 Madde 58/m) Ortak, yönetici, ihtisas personeli ile müfettiş ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu 

uyarınca atanan denetçileri işleri dolayısıyla aracı kurum ve müşterileri hakkında öğrendikleri sırları 

açıklayamazlar ve bu sırları kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaatine kullanamazlar. Kamuyu 

aydınlatma amacıyla mevzuat gereği yapılan ilan ve duyurular, adli veya mevzuatla yetkili kılınmış 

olmak kaydıyla idari her türlü inceleme ve soruşturma halleriyle suç oluşturan durumlara ilişkin 

bilgilerin ilgililere verilmesi sır kapsamında değildir. Aracılık faaliyetinde bulunan bankalar, bu 

maddenin birinci fıkrasının (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l) ve (m) bentlerinde yer alan hükümlere 

tabidir. 
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çok sayıda görüş mevcuttur167. Kamuyu aydınlatma maddi ve şekli anlamda ikiye 

ayrılarak değerlendirilmekte olup maddi anlamda kamuyu aydınlatma; incelenmek üzere 

hazır tutulan, yayınlanan ilan edilen hususların içeriğinin açık ve anlaşılabilir bir şekilde 

eksiksiz olarak ilgililere sunulması iken şekli anlamda kamuyu aydınlatma ise; anonim 

şirketin mali, iktisadi durumu hakkında verilen bilgilerin ve açıklanan hususların 

yayınlanması, ilan edilmesi veya tescil edilmesidir168.  

 

  Kamuyu aydınlatma ilkesi; şirketlerin idari ve iktisadi durumları ve sermaye 

piyasası faaliyetleri ile ilgili bilgilerin bilanço, rapor, izahname, sirküler gibi belgeler 

aracılığıyla gerçeğe uygun, açık, ayrıntılı ve yeterli düzenlenmesini ve kamuya 

duyurulmasını, bu hususlarda genel kurulda bilgi verilmesini ve bu bilgilerin incelemeye 

hazır tutulmasını, mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının sürekli ve 

dönemsel olarak yayınlanması üzerine kurulu olan hukuki bir araçtır169. 

 

  TTK’da düzenlenen bilgi alma hakkı ile kamuyu aydınlatma ilkesi arasında bazı 

benzerlikler ile birlikte bir takım farklılıklar da söz konusudur. Her şeyden önce her iki 

kavram da bilgi vermek, bilgi edinmek amacına sahiptir. Ancak TTK’da ki bilgi alma 

hakkı esasen payları halka arz edilmemiş şirketler adına geçerli bir uygulama iken 

kamuyu aydınlatma ilkesi Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi halka açık şirketler adına 

geçerlidir. Bununla birlikte bilgi alma hakkı kamuyu aydınlatma ilkesine göre daha 

küçük bir topluluğa hitap etmektedir. Gerçekten kamuyu aydınlatma ilkesinin 

muhatapları sadece pay sahipleri değil, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, alacaklılar, 

şirket çalışanları ve müşteriler, devlet ve şirkete ilişkin bilgilendirilmesi gereken bütün 

üçüncü kişiler olduğundan burada hitap edilen topluluk bilgi alma hakkı ile 

karşılaştırıldığında çok daha geniştir170. Öyleyse kamuyu aydınlatma hakkı adına, bilgi 

alma hakkına göre en temel farklılık; halka kapalı klasik anonim şirketlerdeki bilgi alma 

                                                 
167

 Tekinalp bu kavramı şöyle açıklamıştır; “Ortaklık pay sahipleri ve alacaklılarının menfaatlerini 

korumaya ve haklarını bilinçli ve etkili bir şekilde kullanmaya yardım eden; gelecekteki pay ve tahvil 

sahiplerinin ve sermaye piyasasının diğer ilgililerinin aldatılmalarını önleyip, ortaklık yararına 

kazanılmalarını sağlayan; özel ekonomik gücün, milli iktisadın gereklerine ve faydasına uygun 

çalışmasını gerçekleştiren; gerek iç, gerek dış denetimi kapsamı içine alan ilkelerin tümüdür”. Ünal 

Tekinalp, Anonim Ortaklığın Bilançosu ve Yedek Akçeleri, İstanbul 1979, s. 53. 
168

 Kaya, a.g.e., s.16. 
169

 Mustafa İhtiyar, Sermaye Piyasası Hukukunda Kamuyu Aydınlatma İlkesi, Beta Yayınları, 

İstanbul,  2006, s. 109. 
170

 Kaya, a.g.e., s. 30. 
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hakkının, halka açık anonim şirketler için şirketin bilgi verme borcuna dönüşmüş 

olmasıdır171. 

 

  Bankalar, şirketin mali yapısını, malvarlıkları durumunu, sermaye durumunu, 

mali tablolarını yönetim yapısını, yatırımcının yatırım kararını etkileyebilecek önemli 

durumları, sermaye piyasası araçlarının değerini ve tüm mali hususlardaki değişiklikleri 

Sermaye Piyasası Kurulu’na kamuyu aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde 

bildirmelidirler. Halka açık bankaların kendilerine ait sır alanları oldukça sınırlıdır ki; 

kamuyu aydınlatma yükümlülüğü ve pay sahibinin bilgi alma hakkı, bankaları 

kendilerine ait çok sayıda bilgi ve belgeyi kamuya açıklama sorumluluğu içerisine dahil 

etmektedir172.  

 

2.2. Vergi Mahremiyeti Kapsamına Dahil Olan Bilgiler 

 

Mükellefe ait ticari ve özel bilgi ve belgelere ilişkin tüm hususlar mahremiyet 

dahilindedir. Esasen bu durum VUK m. 5’e göre mükelleflerle birlikte mükellefin 

ilgililerini de kapsamaktadır. Başka bir ifade ile mükellef ve mükellef ile ilgililer 

lehine bir mahremiyet koruması söz konusudur. Buna göre mükellef ve mükellefle 

ilgili kimselere ait açıklanmayacak hususlar; 

- Şahıslarına, 

- Muamele ve hesap durumlarına, 

- İşlerine ve işletmelerine, 

- Servetlerine, 

- Mesleklerine 

ait olmak üzere öğrenilen sırlar ve gizli kalması gereken diğer hususlardan 

oluşmaktadır. Yukarıda sayılan bilgilerin açıklanması durumunda vergi 

mahremiyetini ihlal suçu işlenmiş olacaktır. Vergi mahremiyetinin ihlali suçunun 

                                                 
171

 İhtiyar, a.g.e., s. 107. 
172

 a.e., s. 63. 
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cezası VUK m. 362 de ayrıca düzenlenmiştir
173

.  Vergi Mahremiyetinin İhlali 

Suçunun meydana gelebilmesi elde edilen bilgilerin; 

- Sır veya gizli kalması gereken nitelikte olması, 

- Mükellefe veya mükellefle ilgili olan kimselere ait olması, 

- Sır veya gizli kalması gereken bilgilerin mükelleflerin şahıslarına, muamele ve 

hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine ait olması, 

- Sır veya gizli kalması gereken bilgilerin görev dolayısıyla elde edilmiş olması ön 

şartlarına bağlıdır. 

 

  Vergi hukuku çerçevesinde değerlendirilecek olduğunda görevin yerine 

getirilmesi veya görev icabı haricinde, başka sebepler ile öğrenilmiş sırların 

açıklanması vergi mahremiyetinin ihlali olarak değerlendirilmemelidir. Başka bir 

ifade ile vergi mahremiyeti kuralı, sadece ”görevleri dolayısıyla” mükellef veya 

mükellefle ilgili kimselerin sırlarını öğrenen görevliler açısından bağlayıcı 

olmalıdır
174

. 

 

2.2.1. Sır Saklama Yükümlüğünün İhlali Sayılmayacak Haller 

 

Sırların saklanması, Kanun’larda belirtilmiş olan istisnai hallerde zorunluluk 

olmaktan çıkabilmektedir. Belirtilmelidir ki bazı durumlarda sırların açıklanması söz 

konusu yükümlülüğün ihlalini oluşturmadığı gibi kanunen yetkili kılınan resmi 

kurum ve kuruluşlarca sır niteliğindeki bilgilerin istenmesi halinde bunların 

verilmesinin mecburi olduğu durumlar da mevcuttur
175

. Bu bölümde vergi 

mahremiyetinin ihlali sayılmayan haller ile birlikte ağırlıklı olarak banka sırlarını 

saklama yükümlülüğünün ihlali sayılmayan durumlar üzerinde durulacaktır. 

 

 

 

                                                 
173

 Madde 362) – (Değişik: 23/1/2008–5728/278 md.)  Bu Kanunda yazılı vergi mahremiyetine 

uymaya mecbur olan kimselerden bu mahremiyeti ihlal edenler, Türk Ceza Kanununun 239 uncu 

maddesi hükümlerine göre cezalandırılır.  
174

 Oktar, a.g.e., s. 355. 
175

 Reisoğlu a.g.e., s. 996. 
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2.2.1.1. VUK Bakımından Hukuka Uygunluk Halleri 

 

Türk vergi sisteminde mükellefin vergisini beyan esası geçerlidir. Vergi 

mahremiyeti kuralının getiriliş amacı beyan esasında ortaya çıkabilecek sorunları 

bertaraf ederek mükellefi korumaktır. Başka bir ifade ile vergi mahremiyeti tek 

taraflı mükellef lehine olan bir korumadır. Bununla birlikte, devletin de kimi zaman 

kendi hakkını korumaya ihtiyacı olacaktır ki bu açıdan vergi mahremiyetinin 

ihlalinin istisnai halleri de yine VUK m. 5’te sayılmıştır. Belirtilmelidir ki, VUK 

böyle bir istisna düzenlemesi ile ilk defa 26.06.1964 tarihli 485 sayılı Kanunla 

eklenen “vergilerin açıklanması” ifadesiyle tanışmıştır. Bunun ile vergide aleniyetin 

sağlanması hedeflemiştir
176

. İlerleyen zamanlarda VUK’a başka istisna maddeleri de 

eklenmiş ve vergi mahremiyeti bakımından hukuka uygunluk alanları 

genişletilmiştir. Vergi mahremiyetinin ihlali bakımından istisna oluşturan halleri 

aşağıda inceleyelim. 

 

2.2.1.1.1. İdarenin Matrah ve Vergileri İlan Etmesi 

 

Gelir vergisi mükelleflerinin yıllık gelir vergisi, sermaye şirketlerinin 

kurumlar vergisi beyannamelerinde zararlar da dahil olmak üzere gösterdikleri 

matrahlar ve beyanları üzerinden tarh olunan Gelir ve Kurumlar Vergileri ile 

mükelleflerin ad ve unvanları, bağlı oldukları vergi dairelerince beyannamelerin 

verildiği yıl içinde dairenin uygun yerlerine asılacak cetveller ile 2365 sayılı 

Kanun’un 2. maddesi ile değişen VUK 5. maddesinin 2. fıkrası gereğince ilan 

olunmaktadır. Bununla birlikte mükelleflerin bağlı bulunduğu bir teşekkülün söz 

konusu olması halinde ilgili ilan orada da yapılmalıdır. Bu maddenin getirmiş olduğu 

en önemli sınırlamanın kurumlar vergisi mükelleflerine yönelik olduğu söylenebilir 

ki ilgili maddeye göre yalnızca sermaye şirketlerinin beyanları ilana konu olabilir. 

Kanun koyucunun bu yönde düzenleme yapmasının bir sebebi olarak sermaye 

                                                 
176

 Elif Sonsuzoğlu, “Çeşitli Yasalar Açısından Vergi Mahremiyetine İlişkin Düzenlemelerin 

Değerlendirilmesi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 141, s. 128. 
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şirketleri dışında kalan kurumlar vergisi mükelleflerinin vergiden kaçınma ya da 

vergi kaçırma ihtimallerinin az olması düşünülmektedir
177

.  

 

 Mükellefler tarafından gerçekleştirilen vergi beyanlarının ilanı, bir psikolojik 

baskı unsuru olarak değerlendirilmektedir. Gerçekten, vergi mükelleflerinin 

müşterilerini, meslektaşlarını göz önünde tutarak doğru beyan verecekleri yönünde 

kanaat mevcuttur. Oluştuğu düşünülen baskı için bir diğer yaklaşım, mükelleflerin 

yaşam standartlarına uygun olan beyanı yapmaya özen gösterebilecek olmaları 

yönündedir
178

.   

 

2.2.1.1.2. Maliye Bakanlığı Tarafından Vergi ve Cezaların 

Açıklanması 

  

  VUK 5. maddesine 4369 sayılı Kanun’un 1. maddesi ile eklenen 4. fıkra 

uyarınca mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları 

ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye 

Bakanlığınca açıklanabilmektedir. Maliye Bakanlığı söz konusu yetkisini mahalli 

idarelerine devredebilir. Hükme göre ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar 

nedeniyle kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve 

cezaların açıklanmasına ilişkin usuller 293 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği ile tespit edilmiş olup adı geçen tebliğ uyarınca her yıl 31 Mayıs tarihi 

itibariyle kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçmesine rağmen ödenmemiş 

bulunan vergi ve cezalar açıklamaya tabi olacaklardır. Açıklanacak mükelleflere 

ilişkin listeler her yıl 15 Temmuz tarihinde vergi dairelerinde kolay görülebilecek 

uygun yerlere asılırlar
179

. Listede mükellefin adı soyadı veya unvanı, esas faaliyet 

konusu, borç toplamı ve açıklama sütunları yer alır. 

 

                                                 
177

İsmail Ağarmış, “Vergi Mahremiyeti İlkesinin Bilgi Edinme Hakkı Çerçevesinde 

Değerlendirilmesi”, www.vergidegundem.com/files/makale2_haz05.doc/ (Erişim Tarihi: 18.04.2013) 
178

 Bayraklı, Vergi Ceza Hukuku, a.g.e., s. 294. 
179

 Ağarmış, a.g.m. 
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  Her yıl yayınlanan “Vergi Borçluları Listesi” kamuoyunda Vergi Yüzsüzleri 

listesi olarak bilinmektedir. Bu uygulama ile vergi borçluları baskı altına alınmak 

istenmekte, toplumca gösterilen tepkiler neticesinde idarenin vergi alacakları tahsil 

edilmek istenmektedir. Amacı vergi gelirlerini artırmak olan idarenin, “liste” asılana 

kadar söz konusu vergileri tahsil edememiş olması, bir eleştiri konusu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Daha açık ve geniş bir ifade ile söz konusu mükelleflerin bu 

düzeyde vergileri ödememeleri ve öncesinde idare çalışanlarının bu durumun 

meydana gelmemesi için hangi düzeyde önlem alıp almadıklarının tartışılması 

gerekmektedir. Bu uygulama ile vergi borçluları üzerinde baskı oluşturmak 

hedeflenirken vergisini zamanında ödemiş mükelleflerin edindiği psikolojinin ne 

durumda olduğu da irdelenmelidir. Maliye Bakanlığı tarafından vergi ve cezaların 

açıklanması uygulaması vergi mahremiyetinin ihlali olarak değerlendirilmese de 

amacına yeterince ulaşmadığından dolayı uygulamanın baştan sona daha detaylı bir 

şekilde yapılması ya da hiç yapılmaması, yani kaldırılması gerektiği 

savunulmaktadır
180

.  

 

2.2.1.1.3. Adli ve İdari Soruşturma Yapan Kamu Görevlilerine Bilgi 

ve Belge Verilmesi 

 

  22.07.1998 tarihli 4369 sayılı Kanun ile VUK’ un 5. maddesine eklenen fıkra 

uyarınca kamu görevlilerince adli ve idari soruşturmalarla ilgili olarak talep edilen 

bilgi ve belgelerin verilmesinin yanı sıra bankalara da yapacakları vergi tahsiline 

yönelik bilgiler verilmesi vergi mahremiyeti ilkesinin ihlali olarak 

değerlendirilmemektedir
181

.  

 

  Söz konusu düzenlemenin gerekçesi olarak, daha şeffaf bir kamu yönetimi 

anlayışı içinde yolsuzlukların önlenmesinin amaçlandığı belirtilmektedir. Böylece, 

kamu görevlilerince yürütülen soruşturmaların sağlıklı sürdürülmesi ve kamu 

                                                 
180

 Oğuz Çetinkaya, “Vergi Yüzsüzleri Listesi Hiç Yayınlanmasa Daha İyi! - 1” Eylül 2011, 

http://www.vmhk.org.tr/?p=1420 (Erişim Tarihi: 10.04.2014) 
181

 Işıl Fulya Orkunoğlu Şahin, “Bilgi Edinme Hakkının Kullanılmasında Bir İstisna” Gazi 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.16, Sayı: 2, 2012, s. 204 
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yönetiminde etkinliğin sağlanması kolaylaşacaktır
182

.  Bu konuya ilişkin yargı 

kararına, ilgili düzenleme yapılmadan evvel de rastlanılmaktadır
183

.  

 

  Buna karşılık kamu idaresinin mali tabloları ile bunları meydana getiren 

hesap ve işlemlerinin doğruluğu, güvenirliliği ve uygunluğuna ilişkin olarak 2012 

yılında Sayıştay tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Teşkilatında, İstanbul 

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı ve Anadolu Kurumlar Vergi Dairesinde, 

Ankara Başkent Vergi Dairesi ve Veraset ve Harçlar Vergi Dairesinde ve Mersin 

Uray Vergi Dairesinde yerinde incelemeler yapmak, diğer birimlerden bilgi ve belge 

istenmek suretiyle gerçekleştirilen denetimde GİB tarafından gelir işlemleriyle ilgili 

bilgi ve belgeler vergi mahremiyeti gerekçe gösterilmek suretiyle Sayıştay 

denetimine sunulmamıştır
184

.  

 

  Ülkemizde vergi denetiminin Sayıştay tarafından yürütülen kısmının, gider 

hesaplarının incelenmesi sırasında ve gelir hesaplarının incelenmesi sırasında olmak 

üzere temel olarak iki şekilde gerçekleştirildiği söylenebilir. Giderlere ilişkin 

hesapların incelenmesi sırasında, esas olarak harcamalar yönüyle denetim yapılmakla 

birlikte düzenlenen verile emri, tediye fişi gibi gider belgeleri üzerinde, kanuni 

olarak kesilmesi gereken vergi ve fonların kesilip kesilmediği incelenmektedir. 

Gelire yönelik hesapların incelenmesi sırasında, gelir saymanlıklarının düzenledikleri 

belgeler (verile emri) üzerinden denetim yapılmaktadır. Vergi dairesi hesapları 

saymanlıklar bazında incelenmektedir
185

.  

 

  Vergi dairelerinin denetlenen vergi kalemlerinin büyük bir kısmını ihracatta 

KDV iadesi konusu teşkil etmektedir. Anayasa ile Sayıştay’a Devletin gelir gider ve 

mallarını denetleme görevi verilmiş ise de Sayıştay ağırlıklı olarak gider denetimi 

                                                 
182

 Türk Vergi Kanunları Gerekçeleri, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, Ankara, Aralık 

2002, s. 349-350. 
183

 “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerince, görevleri ile ilgili olarak, vergi dairelerinden istenen 

bilgi ve belgelerin verilmesi VUK'nun 5. maddesindeki yasak kapsamına girmez.” Danıştay Birinci 

Daire, Esas No : 1984/291, Karar No : 1984/294. 
184

 T.C. Sayıştay Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı 2012 Yılı Denetim Raporu, Eylül 2013, s. 3. 
185

 Kemal Özsemerci - Serdar Süngü - Özlem Temizel “Vergi Kayıp Ve Kaçaklarının 

Önlenmesinde SayıştayDenetiminin Rolü” Sayıştay Dergisi, Sayı, 53, s. 6- 7. 
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yapmaktadır. Başka bir ifade ile Sayıştay gelir hesaplarının incelenmesinde, gider 

hesaplarına oranla işgücü ve zamanının çok daha az bir bölümünü kullanmaktadır
186

. 

 

  Anayasa’nın 160. maddesinde Sayıştay’a “genel ve katma bütçeli dairelerin 

bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek 

ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen 

inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapma görevi” verilmiştir. Söz 

konusu hüküm doğrultusunda Sayıştay’ın, vergi gelirleri ile birlikte devletin bütün 

gelirlerini denetleme konusunda yetkili kılındığı savunulmaktadır
187

. Denetleme 

yetkisinin sonuca ulaşabilmesi ve gerekli yaptırımların sağlanabilmesine yönelik 

olarak,  Sayıştay’a yargılama yetkisi de tanınmış; denetim sonucunda ulaşılan 

bulguların kesin hüküm haline gelmesi sağlanmıştır
188

.  

 

  6085 sayılı yeni Sayıştay Kanunundan evvel yürürlükte olan 832 sayılı 

Sayıştay Kanunu’nun birinci maddesinde de; Sayıştay’ın, TBMM adına genel ve 

katma bütçeli kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarını denetlemekle görevli olduğu 

belirtilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu’nda yer alan 1 No lu cetvelde, genel bütçeli idareler içerisinde yer 

almaktadır.  

 

  Sayıştay’ın, vergi gelirlerini inceleyemeyeceğine dair geçmişten gelen 

görüşlerin
189

, mevcut Kanunlar dikkate alındığında açıkça geçersiz olduğu 

söylenmelidir. Öyle ki; 03.10.2010 tarih ve 6085 sayılı yeni Sayıştay Kanunu’nun, 

04.01.1961 tarih ve 213 sayılı mevcut VUK’ tan,  sonra yürürlüğe girmiş olması bile 

                                                 
186

 Özsemerci – Süngü – Temizel, a.g.m., s. 7 - 8. 
187

 Özsemerci – Süngü – Temizel, a.g.m., s. 4 - 5. 
188

 Özsemerci – Süngü – Temizel, a.g.m., s. 5. 
189

 VUK 135. maddesinde (Değişik: 7/7/2011-KHK-646/4 md.) “Vergi incelemesi; Vergi Müfettişleri, 

Vergi Müfettiş Yardımcıları, ilin en büyük mal memuru veya vergi dairesi müdürleri tarafından 

yapılır. Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar 

her hal ve takdirde vergi inceleme yetkisini haizdir” denilmekte olup bu madde, VUK 5. madde ile 

beraber değerlendirilip, Sayıştay’ın vergi incelemesi yapamayacağına dair ileri sürülen görüşlerin 

dayanağını oluşturmaktadır. (Ayrıntılı Bilgi İçin Bkz. Hüseyin Özer, “Sayıştay ve Gelir Denetimi” 

Dış Denetim Dergisi, Ocak-Şubat-Mart 2011, s. 274). 
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Sayıştay’ın vergi gelirlerini incelemesi için yeterli bir sebep olarak 

gösterilmektedir
190

.    

 

  Uygulamada daha çok gider denetimine ağırlık veriyor olsa da, Sayıştay’ın 

gelir denetimi yapmaya da yetkili olduğu açıktır. GİB’in vergi mahremiyetini 

gerekçe göstererek;  soruşturma kapsamında olsun ya da olmasın, Türkiye 

Cumhuriyeti mali yargı organı Sayıştay tarafından incelenmek istenen evrakı gizli 

tutmasının kamu yönetiminde hedeflenen şeffaflık adına isabetli olmadığını 

düşünmekteyiz.  

 

2.2.1.1.4. Sahte Veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge 

Düzenleyenler Ve Kullananların Mesleki Teşekkül Ve Odalara 

Bildirimi 

 

  VUK’ un 5 inci maddesine 3418 sayılı Kanunla eklenen fıkra hükmüne göre 

sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları 

vergi inceleme raporu ile tespit olunanların kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına 

bildirilmesi vergi mahremiyeti ilkesinin ihlali sayılmamaktadır. İlgili hüküm ile 

gerçek bir işleme dayanmayan veya işlemlerini gerçek işlemlerinden farklı yansıtan 

belgeler düzenleyen ya da bu belgeleri kullanan kişiler üzerinde kamuoyu baskısı 

yaratmak suretiyle suçun yaygınlaşmasının önlenmesi amaçlanmaktadır
191

. Söz 

                                                 
190

 6085 sayılı yeni Sayıştay Kanunu’nu m.7/2 de yer alan “Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi 

ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar; kaynakların etkili,  ekonomik, verimli ve hukuka uygun 

olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye 

kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur. Bu sorumluluğun yerine getirilip 

getirilmediği Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak Sayıştay raporlarında belirtilir. Kamu 

zararına sebep olunan durumlar ise bu zararın tazminine ilişkin hükme bağlama işlemi ile 

sonuçlandırılır”; m. 8/2 deki “ Bu hesaplara ilişkin ve mevzuatına uygun olarak tutulan defter, kayıt ve 

belgelerden Sayıştay’a sunulacak olanların çeşitleri, verilme yeri, süresi ve usulleri Sayıştay 

tarafından belirlenir” ifadelerinin, Sayıştay’ın vergi incelemesi yapabileceğine dair hükümler içerdiği 

savunulmaktadır. Belirtilmelidir ki VUK 135’nci maddenin yalnızca idareyi bağladığı görüşü 

mevcuttur. Şöyle ki; mahkemelerin önlerine gelen davalar nedeniyle bizzat veya bilirkişiler 

aracılığıyla vergi incelemesi yapması engellenmiyorsa, Sayıştay’ında vergi denetimi sırasında 

mükellefe ait belge, kayıt ve defterlerini incelemesinde bir sakınca bulunmamaktadır. (Ayrıntılı Bilgi 

İçin Bkz. Özer, a.g.m., s. 274-275). 
191

 Ağarmış, a.g.m. 
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konusu hüküm ile kendilerine bilgi verilen kişi ve kurumların da böylelikle yasak 

kapsamına gireceğini eklememiz gerekir.  

  

  Anayasa’nın Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar başlıklı 38. maddesinde; “Ceza 

ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanun ile konulur. Suçluluğu hükmen 

sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılmaz” ifadeleri kullanılmıştır. Öyleyse 

mükellefin suçlu olduğuna dair henüz yargı kararı mevcut olmadan idarece 

düzenlenen vergi inceleme raporuna göre suçlu gibi duyurulması adı geçen Anayasa 

hükmü ile çelişmektedir. Yine Anayasa’nın 48. maddesinde “Herkes dilediği alanda 

çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel Teşebbüsler kurmak serbesttir” 

denilmektedir. Ancak VUK 5. madde de geçen bu istisna; mükellefin çalışma 

hürriyetini engellemekte ve yine mükellefi Anayasa m.48’e aykırı biçimde ekonomik 

ilişki içerisinde olduğu üçüncü kişilere karşı zor durumda bırakmaktadır. Gerçekten, 

vergi inceleme raporuna istinaden mükellefin teşhiri, ekonomik ilişki içerisinde 

olduğu üçüncü kişilere karşı kendisini rencide edecektir. Yargılama neticesinde 

suçsuz bulunma ihtimali olan bir kimsenin henüz yargılanmadan idare tarafından 

suçlu muamelesi görüp meslek odalarına bildirimde bulunulması uygulamasının 

haksız olduğu savunulmaktadır
192

.   

 

2.2.1.2. Hukuka Aykırı Faaliyetlerin Vergilendirilmesi Karşısında 

Vergi Mahremiyeti 

 

 Toplum içerisinde yer alan gerçek ve tüzel kişiler, yürürlükte olan hukuk 

kurallarına aykırı olan bazı davranışları ile de kendileri bakımından vergi borcu 

doğuran eylemlerde ve işlemlerde bulunabilirler. VUK m.9/2 de “Mükellefiyet ve 

vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şart değildir. Vergiyi doğuran olayın 

kanunlarla yasak edilmiş bulunması mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu 

kaldırmaz” denilmektedir. Örneğin; kaçak yollardan ülkeye bir takım malların 

                                                 
192

 Sonsuzoğlu, a.g.m., s. 129. 
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getirilmesi yasak olsa da bunların ticaretinden sağlanan gelirlerin vergilendirilmesi 

adına bir engel bulunmamaktadır
193

.  

 

 Yasak faaliyetlerden elde edilen gelirin, yasal faaliyetlerden elde edilen gelir 

muamelesi görüyor olması, vergilendirmede genellik ve eşitliğin sağlanması 

bakımından adaletli bir uygulamadır
194

. Türk Vergi Hukukunda hangi yasak 

faaliyetlerin vergileme kapsamı içerisine girdiğini önceden belirleme imkanı 

bulunmamaktadır. Daha açık bir ifade ile somut olay dikkate alınarak; mükellef ile 

konu arasında bir ilişki kurulabiliyorsa, yani vergiyi doğuran olay meydana geliyorsa 

söz konusu faaliyet vergi hukuku dışındaki hukuk dallarına göre suç sayılsa da 

vergilendirilecektir. Öyleyse; vergiyi doğuran olay, vergilendirmeye gidilebilmesi 

adına hem gerekli hem de yeterlidir
195

.   

 

 Vergi kanunlarınca emredilmiş olan ödevler yasak faaliyetlerde bulunanlar 

için de geçerlidir. Örneğin; bildirme ödevi, defter tutma ödevi, belge düzenine uyma 

ödevi, belgeleri muhafaza ve ibraz ödevi gibi her türlü ödev mükellefin faaliyet 

konusunun yasal ya da yasak olması önemli olmaksızın geçerlidir. Danıştay’ında bu 

yönde vermiş olduğu kararlar mevcuttur
196

. Öyleyse, hukuk kuralları ile yasaklanmış 

faaliyetlerde bulunan kimseler, aynı zamanda vergisel ödevlerini yerine 

getirmediklerinden dolayı da vergi kabahat ve suçlarını işlemiş olacaklardır
197

. 

 

 Mükellefler ve vergi sorumluları adına vergi kanunları ile getirilmiş vergi 

ödevleri karşılığında, bu kişilerin hem güvence altında tutulması hem de verginin 

doğru tahsil edilebilmesi açısından, yine kanunlar ile bazı kolaylıklar sağlanması 

yoluna gidilmiştir. Yasak faaliyetlerden gelir elde eden mükellefler için yasal 

                                                 
193

 Pehlivan, a.g.e., s. 69. 
194

 Nami Çağan, “Vergi Hukuku Açısından Yasak Faaliyetler” Prof. Dr. N.Esen’e Armağan, 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1977, s. 85.  
195

 Çağan, a.g.m., s. 85. 
196

 “…yurda kaçak kahve ve oyun kağıdı sokmak suretiyle büyük kazanç elde ettiği halde beyanname 

vermediği tespit edilen… Danıştay 4.D. 05.04.1973, 2845/1816; Ayrıca Bkz. Burhan Gündoğdu, 

“Muvazaa, Peçeleme ve Hukuka Aykırı İşlemler”, 

http://www.vergidunyasi.com.tr/dergiler.php?id=3742 (Erişim Tarihi: 23.04.2014).  
197

 Gülsen Güneş, “Hukuka Veya Ahlaka Aykırı Faaliyetlerin Vergilendirilmesi” Ankara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2006, s. 251.  
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faaliyetlerde bulunanlar adına geçerli olduğu gibi kanunlarda öngörülen istisnalar, 

muafiyetler, indirimler uygulanabilecek olup pişmanlık gibi vergi cezasını kaldıran 

kurumların ve hatta vergi mahremiyeti ilkesinin geçerli olduğu savunulmaktadır. 

Aynı görüşe göre vergi mahremiyeti ilkesinin her anlamda titizlik içerisinde 

uygulanması gerekmektedir. Başka bir ifade ile mükellefin diğer hukuk dallarınca 

yasaklanmış olan faaliyetler ile gelir elde etmeleri durumunda, devlet ile muhatap 

olmalarını sağlamak adına yasak faaliyetlerinin açığa vurulmaması gerektiği; 

mükellefin vergisel bilgilerinin içeriğinin hukuka aykırı olması nedeni ile ihbar 

edilmesi halinde vergi mahremiyetinin ihlali suçunun işleneceği belirtilmektedir
198

.   

 

 Vergi mahremiyeti ilkesinin yasak faaliyetlerden elde edilen gelirlerin 

vergilendirilmesinde bile uygulanması gerektiğini savunan yukarıdaki görüşe karşılık 

5237 sayılı TCK’ nın “Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi”  başlığı altında 

düzenlenmiş olan 279. maddesinin burada uygulama alanı bulabileceği 

kanaatindeyiz
199

. Örneğin; tarlasında kaçak olarak haşhaş yetiştirip, bunun ticaretini 

yapan bir kimse her ne şekilde olursa olsun kazandığı gelirini vergi dairesine beyan 

ederse, ilgili kamu görevlisinin mükellefi adli makamlara ihbar etmesi durumunda 

vergi mahremiyetinin ihlali suçu işlenmemiş sayılmalıdır. TCK’da “Adliyeye Karşı 

Suçlar” ana başlığı altında yer alan 278. madde de “Suçu Bildirmeme” suçu 

düzenlenmiş olup, hemen devamında yer alan 279. madde de ise söz konusu suçun 

kamu görevlisi tarafından işlenmesi durumuna değinilmiştir. Bu suç ile korunan 

hukuki yarar göz önüne alındığında kanun koyucunun devletin adli yararlarını ön 

planda tuttuğu ve kamu düzeninin korunması için böyle bir düzenlemeye başvurduğu 

söylenebilir
200

. Son olarak; 5237 sayılı TCK’nın “Devlet Sırlarından Yararlanma, 

Devlet Hizmetlerinde Sadakatsizlik” başlıklı 333. maddesi her ne kadar konumuzla 

direkt bağlantı kurulamayacak oran da ağır şartlar içeriyor olsa da doğrudan yok 

                                                 
198

 Güneş, a.g.m., s. 253. 
199

 (1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı 

olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme 

gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

(2) Suçun, adlî kolluk görevini yapan kişi tarafından işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre 

verilecek ceza yarı oranında artırılır. 
200

 İsa Döner, “Suç Bildirmeme Suçu (TCK. m. 278)” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 

2005, s. 63-64.  
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sayılmamalıdır
201

. Hukuka aykırı faaliyetlerden gelir elde eden bir kimsenin, kamu 

görevlilerine karşı en azından yakalanmadan evvel dürüst davranmayacağı göz 

önünde bulundurulduğunda bu kimselerin kanuna aykırı yollardan elde ettiği gelirleri 

adına vergi ödemek isteyecekleri de olası değildir. Suç teşkil eden faaliyetlerin 

cezalandırılması adına; bahsettiğimiz mükelleflerin ilgili mercilere ihbar edilmesi, 

toplumun huzuru bakımından vergi mahremiyeti ilkesi kadar önemlidir.    

  

2.2.2. Banka Sırrını Saklama Yükümlülüğünün İhlali Sayılmayan  

Haller 

 

Vergi mahremiyetinin ihlali sayılmayan hukuka uygunluk gerekçeleri var 

olduğu gibi, banka sırrının açıklanmasının da suç kapsamına dahil edilmediği 

durumlar mevcuttur. Öyleyse banka sırrını saklama yükümlülüğü de sınırsız ve 

mutlak bir yükümlülük değildir. Buradan hareketle banka sırrını saklama 

yükümlülüğünün istisnaları aşağıda incelenmiştir. 

 

2.2.2.1. Bankanın Muvafakatı 

 

Bankalar tarafından kendi tüzel kişiliklerine ilişkin sır kapsamındaki 

bilgilerin, yetkili birimleri tarafından açıklanması halinde banka sırrını saklama 

yükümlülüğünün ihlal edildiğine ilişkin bir sonuca varılamaz. Öyle ki böyle bir 

açıklama yapmak için yetkilendirilen birim ilgili Banka’nın yönetim kuruludur
202

. 

Belirtilmelidir ki; banka genel kurullarının banka sırrının açıklanmasını isteyip 

                                                 
201

 1) Görevi dolayısıyla öğrendiği ve Devletin güvenliğinin gizli kalmasını gerektirdiği fenni keşif 

veya yeni buluşları veya sınaî yenilikleri kendisinin veya başkasının yararına kullanan veya 

kullanılmasını sağlayan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılır. 

(2) Fiil, Türkiye ile savaş hâlinde bulunan bir devletin yararına işlenir veya Devletin savaş 

hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeye sokacak olursa, faile müebbet 

hapis cezası verilir. 

(3) Türkiye Devleti tarafından yabancı bir memlekette Devlete ait belirli bir işi görmek için 

görevlendirilen kimse, bu görevi sadakatle yerine getirmediği ve bu fiilden dolayı zarar meydana 

gelebildiği takdirde faile beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir. 

(4) Bu maddede tanımlanan suçların işleneceğini haber alıp da bunları zamanında yetkililere ihbar 

etmeyenlere, suç teşebbüs derecesinde kalmış olsa bile altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 
202

 Reisoğlu, a.g.m., s. 1000. 
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isteyemeyeceği hususunda görüş ayrılıkları mevcuttur
203

. Ancak ağırlıklı olarak; 

banka genel kurulunu oluşturan banka pay sahiplerinin bilgi edinme hakları TTK 

tarafından sınırlandırılmış olduğu için aynı genel kurul üyelerinin banka sırrının 

açıklanmasını talep etmelerinin mümkün olmadığı görüşü savunulmaktadır
204

.  

 

 Bankaların sakladıkları sırların banka tarafından önemini yitirmesi 

durumunda ya da gönüllü biçimde yapılabilecek kamunun aydınlatılması prensibi 

doğrultusunda bankalar sır niteliğindeki bilgilerini topluma açıklayabilirler. Bu 

durumda her hangi bir banka sırrından söz edilemeyeceği gibi sır saklama 

yükümlülüğünün ihlalinin gerçekleşmesi ihtimali de bulunmamaktadır
205

.  

 

2.2.2.2. Bankacılık Kanunu Bakımından 

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, muadili olan yurtdışı denetleme 

kuruluşları ile mutabakat zabıtları düzenleyip bankaların yurt dışındaki şubeleri ile 

iştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol ettiği ortaklıkların denetimini 

sağlamaktadır
206

. 5411 sayılı Bankalar Kanunu’nun 73. maddesinin ikinci fıkrası ve 

98. maddesi uyarınca Kurum’un bu sebeple muadili olan denetim mericilerinden sır 

niteliğindeki bilgileri talep etmesi sır saklama yükümlülüğü ihlali kapsamında 

değerlendirilmemektedir
207

.  

                                                 
203

Ali İhsan Karacan, Bankacılık Hukuku, C.1, Bankacılık Kurumları Hukuku,İstanbul, 1987, s. 306 

(Aktarım: Tekin, a.g.e., s. 81). 
204

 Reisoğlu, a.g.m., s. 1000. 
205

 İhtiyar, a.g.e., s. 151. 
206

 Tekin, a.g.e., s. 82. 
207

 Madde 73/2) Bu Kanun hükümleri uyarınca Kurumun, yurt dışındaki muadili denetim mercileri ile 

düzenleyeceği mutabakat zabıtları çerçevesinde vereceği bilgi ve belgeler birinci fıkradaki sır 

kapsamında değildir. Kurul düzenleyeceği mutabakat zabıtları veya zabıtlar dışında elde edeceği 

sırların korunmasını sağlamakla görevlidir. Kurumun elde edeceği sır niteliğindeki bilgi ve belgeler, 

kuruluş ve faaliyet izni verilmesinde, faaliyetlerin denetiminde, düzenlemelere uyulup uyulmadığının 

izlenmesinde ve Kurul kararlarına karşı açılacak idarî davaların görülmesinde kullanılabilir. 

Madde 98) Para, kredi ve bankacılık politikalarının yürütülmesiyle ilgili konularda Kurum, Hazine 

Müsteşarlığı, Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Merkez 

Bankası karşılıklı mütalâa ve bilgi teatisinde bulunurlar. Kurum, Fon ve Merkez Bankası bu Kanunda 

belirtilen görevleri yerine getirmek amacıyla veri tabanlarında yer alan ve birlikte üzerinde uzlaşılan 

bilgileri gizlilik hükümleri çerçevesinde paylaşırlar. Yabancı ülke kanunlarına göre denetime yetkili 

ve Kurum muadili mercilerin, kendi ülkelerindeki finansal piyasalarda faaliyet gösteren kuruluşların 

Türkiye'deki şube veya ortaklıklarında denetim yapma ve bilgi talepleri ile bankaların yurt dışındaki 

şube veya ortaklıklarının konsolidasyon kapsamında yer alan bilgilerine ilişkin taleplerinin,  
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 73. maddenin son fıkrasında “Kurumun gözetim ve denetimine tabi 

kuruluşların, bunların ortaklarına, bağlı ortaklık, iştirak, birlikte kontrol edilen 

ortaklıklarının faaliyetlerine veya müşterilerine ilişkin yabancı ülke kanunlarına göre 

denetime yetkili ve Kurum muadili mercilerin taleplerinin Kurumca karşılanması, 

gizlilik sözleşmesi yapılması ve sadece belirtilen amaçlar ile sınırlı kılınması 

koşuluyla bankaların ve finansal kuruluşların, kendi aralarında doğrudan doğruya ya 

da risk merkezi veya en az beş banka ya da finansal kuruluş tarafından kurulacak 

şirketler vasıtasıyla yapacakları her türlü bilgi ve belge alışverişinin yanı sıra 

doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla sermayelerinin yüzde onunu ve daha 

fazlasını temsil eden paylarının satışı amacıyla muhtemel alıcıların yapacakları 

değerleme çalışmalarında ya da sermayelerinin yüzde on veya daha fazlasına sahip 

olan yurt içinde veya yurt dışında yerleşik kredi kuruluşu ile finansal kuruluşlar da 

dahil ana ortaklıkların konsolide finansal tablo hazırlama çalışmalarında, risk 

yönetimi ve iç denetim uygulamalarında veya kredileri de dahil varlıklarının ya da 

bunlara dayalı menkul kıymetlerin satışı amacıyla yapılacak değerleme 

çalışmalarında ya da değerleme, derecelendirme veya destek hizmeti alınması ile 

bağımsız denetim faaliyetlerinde ve gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla hizmet 

alımlarına yönelik işlemlerde kullanılmak üzere bilgi ve belge taleplerinin 

karşılanması sırasında banka ya da müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin öğrenilmesi 

sır saklama yükümlülüğü dışındadır” denilmektedir.  

 

 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun 83. maddesine; 1993 yılında eklenen, 

kurumlar arasında kredi müşteri bilgilerinin paylaşılmasını engelleyen kanuni 

düzenlemelerin değiştirilmesine ilişkin hüküm neticesinde mali kurumların ihtiyaç 

duyduğu "kurumlar arasında kredi müşterilerine yönelik bilgi paylaşımı" mümkün 

                                                                                                                                          
karşılıklılık ilkesi de dikkate alınarak yerine getirilmesi Kurulun iznine tâbidir. Kurum ayrıca, 

politikaların ve düzenlemelerin uyumlaştırılmasına yönelik olarak, gerekli gördüğü hâllerde yabancı  

ülkelerde denetim yapma ve eğitim ile personel değişimi imkânı sağlamak üzere Kurum muadili 

merciler ile düzenleyeceği ikili mutabakat zabıtları çerçevesinde veya başka yollarla finansal 

kuruluşlarla ve finansal piyasalarla ilgili her türlü işbirliği ve bilgi alışverişinde bulunmaya yetkilidir. 

Kurum, bu mutabakat zabıtlarının usûl ve esasları hakkında kamuoyunu bilgilendirir. Kurum, yurt 

dışında şube veya ortaklığı bulunan bir bankanın faaliyet iznini kaldırdığı veya Fona devrettiği 

takdirde, ilgili ülkenin muadil merciine durumu ivedilikle bildirir.  Yurt içi ve yurt dışı yetkili 

mercilerle denetime, bilgi paylaşımına ve diğer hususlara dair yapılacak işbirliğine ilişkin usûl ve 

esaslar ilgili tarafların görüşü alınmak suretiyle Kurulca belirlenir.  
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hale getirilmiş olup bu sayede kurumların söz konusu uygulamaya yönelik bir birlik 

kurmalarının yolu açılmıştır. Bahsi geçen bilgi paylaşımının gerçekleştirilmesi için 

1995 yılında 11 bankanın ortaklığı ile Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. kurulmuştur. Kredi 

Kayıt Bürosu’na üye olan kuruluşlar müşterilerine ait kredi bilgilerini Bankalar 

Kanunu’nun 73. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca birbirleriyle 

paylaşmaktadırlar
208

.  

 

 İstisna kapsamına giren yukarıdaki açıklamanın ardından belirtilmelidir ki; 

kredi kuruluşlarının ve finansal kuruluşların, destek hizmeti kuruluşları ile 

yapacakları yazılı sözleşmeler haricinde birbirlerinden aldıkları veya destek hizmet 

kuruluşları ile en ez beş bankadan oluşan şirketlerin bu kuruluşlardan aldıkları bilgi 

ve belgeleri üçüncü kişilere açıklamaları sır saklama yükümlülüğünün ihlalini 

oluşturacaktır
209

. 

 

2.2.2.3. Sermaye Piyasası Kanunu Bakımından 

 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun birinci maddesinde “Bu Kanunun 

amacı; sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir 

ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin 

korunması için sermaye piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesidir” ifadesi 

kullanılmıştır. Buradan hareketle kamuyu aydınlatma ilkesine ilişkin hükümler sır 

saklama yükümlülüğünün istisnalarını içermektedir. Başka bir ifade ile 6362 sayılı 

Kanun bakımından banka sırrı kavramı oldukça dar anlamlıdır
210

.  

 

5411 sayılı Bankalar Kanunu m. 39/3 ve m. 40 zaten kamuyu aydınlatmaya 

yönelik hükümler içermektedir
211

.  Söz konusu maddeler doğrultusunda açıklanan 

                                                 
208

 http://www.tuncayozen.com.tr/mali-musavir/makaleler/genel/kkb-kredi-risk-bilgisi-sorgulama-

kredi-kayit-burosu-nedir_-ne-is-yapar  /  http://www.kkb.com.tr/kkb-hakk%C4%B1nda/kkbyi-

tan%C4%B1y%C4%B1n/tarih%C3%A7e.aspx (Erişim Tarihi: 16.02.2014). 
209

 Reisoğlu, a.g.e., s. 1052. 
210

 Tekin, a.g.e., s. 97. 
211

 Madde 39/3) Bankalar, düzenleyecekleri finansal raporlarını, Kurulun belirleyeceği usûl ve esaslar 

çerçevesinde ilgili mercilere sunmak ve ilân etmek zorundadırlar.  
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bilgiler sır saklama yükümlülüğünün ihlali olarak değerlendirilmemektedir. Öyleyse, 

bankaların kamuyu aydınlatma yükümlülükleri ile sır saklama yükümlülükleri 

arasında hassas bir denge bulunmaktadır ki toplumun bilgilendirilmesi amaçlanırken 

bahsi geçen dengenin korunması gerekmektedir
212

.  

 

2.2.2.4. Diğer Kanunlar Bakımından 

 

Bazı durumlarda resmi kurumlar, banka sırrı kapsamına dahil olan bilgileri 

istemek amacıyla bankalara başvurmaktadırlar. Öyle ki kanunların açık bir şekilde 

belirttiği resmi kurum ve kuruluşlara kanunda sözü edilen durumlarda bankaların bu 

bilgi ve belgeleri vermeleri zorunludur
213

.   

 

Bank. K. m. 73/1 hükmünde sırların “bu Kanuna ve özel kanunlarına göre” 

yetkili olanlara açıklanabileceği belirtilmişken; 73/3 hükmünde sırların “kanunen 

açıkça yetkili kılınan” mercilere açıklanabileceği düzenlenmiştir. Aynı maddenin 

içerisinde düzenlenme amacı aynı olan iki farklı ibarenin kullanılması yerine, her iki 

fıkra hükmünde de “kanunen açıkça yetkili kılınan mercii” ibaresinin kullanılması 

daha uygun olacaktır
214

. 

 

Değinilmesi gereken bir başka husus bilgi ve belgelerin, tüzük ve 

yönetmelikler gibi alt düzenlemelere dayanılarak talep edilmesi durumunda söz 

konusu bilgi ve belgelerin verilmemesi gerektiğidir. REİSOĞLU’NA göre, tüzük ve 

yönetmelik hükmüne dayanılarak bankalardan bilgi istenmesi halinde madde hükmü 

dar bir şekilde yorumlanmalı ve bu istek reddedilmelidir
215

. Bankalar Kanunu’ndaki 

ifade açıkça “kanunen” veya “bu Kanun’a ve özel kanunlarına” göre yetkili kılınmış 

mercilerin bankalardan sır niteliğindeki bilgi ve belgeleri talep edebileceğini hükme 

                                                                                                                                          
Madde 40) Bankalar, statülerine, yönetim ve organizasyon yapılarına, insan kaynaklarına, 

faaliyetlerine, finansal durumlarına, yönetimin değerlendirmeleri ve geleceğe yönelik beklentilerine 

ilişkin bilgileri, finansal tablolarını, özet yönetim kurulu raporunu ve bağımsız denetim raporunu da 

içeren yıllık faaliyet raporu hazırlamak zorundadırlar. Faaliyet raporunun hazırlanmasına, ilgili 

mercilere bildirilmesine ve kamuya açıklanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.  
212

 Tekin, a.g.e., s. 97. 
213

 Reisoğlu a.g.e., s. 278. 
214

 Tekin, a.g.e., s. 99. 
215

 Reisoğlu a.g.e., s. 1003. 
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bağlamakta olduğundan aksine bir davranış sır saklama yükümlülüğünün ihlalini 

oluşturur.  

 

 Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankalar Birliği’nin dahi 

bankalardan sır niteliğindeki bilgileri istemeye yetkisi bulunmamaktadır. 

Uygulamada kanunen açıkça yetkili kılınan kuruluşların bu birliklerden üyesi olan 

bankalara ilişkin bilgi istemesi halinde; birlikler, ya yetkili makama doğrudan 

bankadan bilgi istenebileceğini bildirmekte ya da bu talepleri cevapların doğrudan bu 

makamlara verilmesi şartıyla bankaya iletmektedirler
216

. 

 

 Bankalardan bilgi ve belge talep edilmesi üzerine çok sayıda kanun’un farklı 

hükümleri mevcuttur. Öyleyse, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 73. maddesinin 

bir ve üçüncü fıkralarında ifade edilmiş olan sır niteliğindeki bilgilerin sadece 

kanunen yetkili kılınmış mercilere verilebilmesi, Türk Hukuk sisteminde çok sayıda 

kanun tarafından gerekli görüldüğü hallerde gerçekleşmektedir
217

. 

 

 

 

 

                                                 
216

 a.e.,s. 1004. 
217

 Bkz. 2949 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, m. 

43; 357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu, m. 24/1; 353 sayılı Kanun Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve 

Yargılama Usulü Hakkında Kanun, m. 97/1; 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, m. 20/b/3; 5271 Sayılı Ceza 

Muhakemesi Hukuku m. 332; 2443 sayılı Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanun, m.7; 

217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK, m. 23; 485 sayılı 

Gümrük Müsteşarlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK, m. 12/4; 540 sayılı Devlet Planlama 

Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK, m. 23; 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, m. 

101; 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı İle Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

m5/b; 4857 sayılı İş Kanunu, m. 92/2; 178 sayılı  Maliye Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

KHK, m. 20/a; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, m. 14;  2941 sayılı Seferberlik ve Savaş 

Hali Kanunu,,m. 9; 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu, m. 3; 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu, m. 32/2; 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, m. 100; 5549 sayılı Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, m. 7; 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 

Kanunu, m. 4 ve m. 43; 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kurumu, m. 7; 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu 

Kanunu; m. 21.  
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2.2.2.5. Ticari Sır, Banka Sırrı ve Müşteri Sırrı Hakkında Kanun 

Tasarısı’ndaki Düzenlemeler Bakımından Yükümlülüğün İhlali 

Sayılmayan Haller 

 

Kanun tasarısının 3. maddesi “Sırların Açıklanmasına İlişkin Ortak İlkeler” 

başlığını taşımakta olup maddede; “(1) Bu Kanun kapsamındaki sırlarla ilgili olarak;  

 a) Yayımlandığı veya kamuya açıklandığı ya da kanunlarda yer alan açıklık 

ilkesi uyarınca resmî sicillerde veya bilançolar ile faaliyet raporlarında yer aldığı 

veya kanunlardaki hükümler gereği kamunun aydınlatılması bakımından açıklamakla 

yükümlü olunan bilgilerin açıklandığı,  

b) Sır sahibinin, açıklanması hususunda yazılı muvafakati bulunduğu, 

c) Kanuni yükümlülüğün yerine getirildiği, hallerde bilgi ve belgelerin 

açıklanması, kullanılması, verilmesi ve aktarılması bu Kanuna aykırılık teşkil etmez” 

denilmektedir. Buradan hareketle; Tasarı’nın üçüncü maddesinin genel bir çerçeve 

dahilinde, sır saklama yükümlülüğünün ihlali olarak değerlendirilmeyen durumları 

ortaya koyduğunu ifade edebiliriz.  

 

Tasarı’nın “Sırların Talep Edilebileceği Haller” başlıklı dördüncü maddesinde 

hangi durumlarda sırların istenebileceği üzerinde durulmuşken; “Sırların Verilmesi 

Yükümlülüğü” başlıklı beşinci maddesinde sırların verilmesinin zorunlu olduğu 

haller açıklanmıştır
218

. Bu iki madde aynı amaca hizmet etmektedir. Başka bir ifade 

                                                 
218

 Madde 4/1) Bu Kanun kapsamına giren sırlar;  

a) Türkiye Büyük Millet Meclisinin gizli olarak yapılması gereken meclis araştırması ve meclis 

soruşturması oturumları ile gizli olarak yapılması gereken meclis araştırması ve meclis soruşturması 

komisyonları toplantılarındaki müzakerelerde,  

b) Mahkemeler ile Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen kovuşturma ve soruşturmalarda,  

c) Malî veya idarî konularda Devlet adına yapılan denetim faaliyetlerinde,  

d) Diğer kanunlarda gösterilen hallerde, yazılı olarak talep edilir.  

(2) Sırların verilmesini talep eden kamu kurum veya kuruluşlarının, talep nedenini ve yetkisinin 

dayanağını bildirmesi zorunludur.  

(3) Bu Kanun kapsamındaki sırların gizliliğine ilişkin karşılıklılık esası öngören uluslararası andlaşma 

hükümleri saklıdır.  

Madde 5/1) Bu Kanun kapsamında bulunan sırların sahipleri ve bu sırları ellerinde bulunduranlar 

Türkiye Büyük Millet Meclisine, mahkemelere ve Cumhuriyet başsavcılıklarına sır kapsamındaki 

bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdürler.  

(2) Malî veya idarî konularda yürütülen denetim faaliyetlerinde ise sırların sahipleri ve bu sırları 

ellerinde bulunduranlar, yapılan görevle doğrudan bağlantılı ve talebin amacıyla sınırlı olmak ve 
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ile gerek dördüncü madde, gerekse beşinci madde benzer içeriğe sahiptir. Bu nedenle 

söz konusu maddelerde geçen ifadelerin ayrı başlıklar ve maddeler altında 

düzenlenmiş olması eleştirilmektedir
219

.  

 

2.2.3. Vergi Usul Kanunu Bakımından Bankalardan Bilgi ve Belge             

          Talebi 

 

213 sayılı VUK 5. maddesine 30.07.2003 tarih ve 4962 sayılı Kanun’un 17. 

maddesi ile eklenen fıkrada “Ayrıca, kamu görevlilerince yapılan adli ve idari 

soruşturmalar ile ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacakları 

vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebilir” denilmekte olup bankaların vergi tahsili 

adına idareden bilgi ve belge talep edebilecekleri ve bu durumda istenen bilgilerin 

ilgili bankalara verilmesinin vergi mahremiyetinin ihlalini oluşturmayacağı hükme 

bağlanmıştır. Aynı hüküm kamu görevlilerinin yapacakları adli ve idari 

soruşturmalar adına mükellefe ilişkin bilgileri talep edebileceğini de belirtmektedir.  

 

VUK’nun 151. maddesi, kendilerinden bilgi istenen gerçek ve tüzel kişilerin 

özel kanunlarındaki yazılı mahremiyet hükümlerini ileri sürerek bilgi vermekten 

kaçınamayacağını belirtirken bilgi vermekten kaçınılabilecek halleri de saymıştır
220

. 

VUK’nun 135. maddesinde vergi incelemesi yapmaya yetkili olan kamu görevlileri 

                                                                                                                                          
yürütülen faaliyet açısından zorunluluk bulunmak kaydıyla sır kapsamındaki bilgi ve belgeleri 

vermekle yükümlüdürler. 
219

 Tekin, a.g.e., s. 96. 
220

 Madde 151) Kendilerinden bilgi istenilen gerçek ve tüzel kişiler, özel kanunlarda yazılı 

mahremiyet hükümlerini ileri sürerek, bilgi vermekten imtina edemezler. Ancak:  

1. Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin muhabereler hakkında tutmaya mecbur olduğu mahremiyet 

saklıdır;  

2. Hekimlerden, diş hekimlerinden, dişçilerden, ebelerden ve sağlık memurlarından hastaların 

hastalıklarının nevi'ine  mütaallik bilgiler istenemez.  

3. Avukatlardan ve dava vekillerinden kendilerine tevdi olunan işler veya görevleri dolayısiyle muttali 

oldukları ahval ve hususların bildirilmesi istenemez; şu kadar ki, bu yasak müvekkil adlariyle vekalet 

ücretlerine ve giderlerine ayrıca avukatlık veya dava vekilliği sıfatı dışındaki sıfatları dolayısıyla 

muttali oldukları ahval ve hususlara şamil değildir. 

 4. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 88 inci maddesi gereğince gösterilmesi veya teslimi caiz 

olmıyan evrakın muhteviyatı hakkında bilgi istenemez. Şu kadar ki, doğrudan doğruya vergi ile ilgili 

olmak üzere, bu gibi evraka müsteniden doğan borçların miktarlarına ve alacaklıların adlarına bilgiler 

istenebilir.  



 78 

belirtilmiştir
221

. Ayrıca VUK’nun 148. maddesi, kamu idare ve müesseselerinin, 

mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel kişilerin, 

Maliye Bakanlığı’nın veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların isteyecekleri 

bilgileri vermeye mecbur olduklarını; 149. madde ise, kamu idare ve müesseseleri 

(kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzel kişilerin 

vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve vergi 

dairesince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli fasılalarla ve devamlı olarak 

yazı ile vermeye mecbur olduklarını belirtmektedir. 

  

 Yukarıda adı geçen 135., 148., 149. maddeler bir arada değerlendirildiğinde, 

bankaların vergi incelemesi esnasında istenen bilgi ve belgeleri vermeye mecbur 

oldukları sonucuna varılabilir. 151. maddede bilgi vermekten kaçınabilecek kişiler 

arasında bankaların gösterilmemiş olması da aynı sonuca ulaşıldığı şeklinde 

değerlendirilmektedir
222

. 

 

2.2.4. Bankacılık Kanunu Bakımından Bankalardan Bilgi ve Belge   

          Talebi 

 

Bank. K.’nın “Yerinde Denetim ve Gözetim” başlıklı 95. ve “Bilgi ve Belge 

İsteme” başlıklı 96. maddelerinde Kurum; “Fon’un Bilgi ve Belge İsteme Yetkisi” 

başlıklı 123. madde hükmü uyarınca da Fon, bankalardan görevleriyle ilgili her türlü 

bilgi ve belgeyi isteyebilir
223

. Bank. K.’da; kamuoyunun haklarını koruma 

                                                 
221

 Madde 135) Vergi incelemesi; Vergi Müfettişleri, Vergi Müfettiş Yardımcıları, ilin en büyük mal 

memuru veya vergi dairesi müdürleri tarafından yapılır. Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra 

teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar her hal ve takdirde vergi inceleme yetkisini haizdir. 
222

 Tekin, a.g.e., s. 97. 
223

 Madde 95) Bu Kanun hükümleri ile…... Bu Kanuna tabî kuruluşlar tarafından, Kurulca belirlenen 

usûl ve esaslar çerçevesinde konsolide ve konsolide olmayan bazda istenilen her türlü bilgi, belge, 

cetvel, rapor ve finansal tabloların, hesap ve kayıt düzenleriyle uyumlu olarak, zamanında ve doğru 

şekilde Kuruma tevdi edilmesi şarttır……Kurum, bankalardan, bunların bağlı ortaklıklarından, 

nitelikli paya sahip oldukları ortaklıklardan, birlikte kontrol ettikleri ortaklıklardan, şubeleri ile 

temsilciliklerinden, destek hizmeti kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden bu Kanun 

hükümleri ile ilgili görecekleri bütün bilgileri gizli dahi olsa istemeye, bunların vergiyle ilgili kayıtları 

dahil olmak üzere tüm defter, kayıt ve belgelerini incelemeye yetkili olup, bilgi istenenler de istenilen 

bilgileri vermekle, defter, kayıt ve belgeleri incelemeye hazır bulundurmakla, tüm bilgi işlem 

sistemini denetim amaçlarına uygun olarak Kurumun yerinde denetim yapan meslek personeline 

açmakla, verilerin güvenliğini sağlamakla ve muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü  defter, 
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düşüncesiyle getirilmiş ve sır saklama yükümlülüğünün ihlalini oluşturmayacak bir 

başka düzenleme ise 33. maddede hükme alınmıştır
224

. Maddenin son fıkrasında 

“Bağımsız denetim kuruluşları denetim esnasında, bankanın varlığını tehlikeye 

sokabilecek veya yöneticilerin Kanun veya esas sözleşmeyi ihlal etmiş olduklarını 

gösteren hususları tespit ederse, durumu derhal Kuruma bildirir. Bu bildirim, mesleki 

gizlilik prensiplerinin ve anlaşmalarının veya bankacılık sırlarına ilişkin 

yükümlülüklerin ihlal edildiği anlamına gelmez” denilmektedir. Görüldüğü üzere, bu 

hususun da sır saklama yükümlülüğünün ihlalini oluşturmadığı açıkça ifade 

edilmiştir
225

. 

 

2.2.5. Bankaların Kredi Alacaklarının Üçüncü Kişilere Satılması 

Halinde Müşteri Sırrının İhlali Durumu 

 

Hukuki niteliği itibariyle bankanın kredi borçlusundan olan alacağının bu 

alacakları devralmak isteyen üçüncü kişilere bankaca temlik edilmesi olan bankaların 

kredi alacaklarını satması durumunda, temlik alacaklısı, bankanın temlik edilen 

alacak konusundaki tüm hak ve teminatlarına halef olmaktadır. Bu doğrultuda; 

bankanın alacağını temlik almak suretiyle devralmak isteyen alıcı adayları, kredi 

alacağının satışı dolayısıyla alacağın temliki işleminden evvel devralacağı alacağa ve 

                                                                                                                                          
belge ve karneler ile vermek zorunda bulundukları bilgilere ilişkin mikrofiş, mikrofilm, manyetik 

teyp, disket ve  benzeri ortamlardaki kayıtlarını ve bu kayıtlara erişim veya kayıtları okunabilir hale 

getirmek için gerekli tüm sistem ve şifrelerini inceleme için ibraz etmek ve işletmekle yükümlüdür.  

Kamu kurum ve kuruluşları, Merkez Bankası ve benzeri kuruluşlar ile Risk Merkezi görevleriyle ilgili 

olarak istenecek her hürlü bilgi ve belgeyi gizli de olsa Kurumun yerinde denetim yapan meslek 

personeline geciktirilmeksizin verirler….. (Devamı İçin Bkz. 5411 sayılı Kanun 95. Madde) 

Madde 96) Bu Kanunun 93 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kuruluşlar ile 

ortakları, bunların bağlı ortaklıkları, nitelikli paya sahip olduğu ortaklıkları, birlikte kontrol ettiği 

ortaklıkları, şubeleri ile temsilcilikleri, bağımsız denetim, değerleme ve destek hizmeti kuruluşları 

gizli dahi olsa bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak her türlü bilgi ve belgeyi Kurumun talebi 

üzerine Kuruma tevdi etmekle yükümlüdür….. (Devamı İçin Bkz. 5411 sayılı Kanun 96. Madde) 

Madde 123) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, Devletin güvenliği ve temel dış 

yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracak hâller ile meslek sırrı, aile hayatının gizliliği ve savunma 

hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler 

dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa Fon tarafından bu Kanun kapsamında verilen görevler ile sınırlı 

olmak üzere istenecek her türlü bilgi ve belgeyi uygun süre ve ortamda, sürekli veya münferit olarak 

vermeye, istenecek defter ve belgeleri ibraz etmeye mecburdurlar.  

Bu madde kapsamında, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar Fonun belirleyeceği süre içerisinde söz konusu 

talebe cevap vermek ve gereken kolaylığı göstermekle yükümlüdürler. 
224

 Tekin, a.g.e., s. 88. 
225

 a.e., s. 88. 
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bu alacağın borçlusuna ilişkin detaylı inceleme (due diligence) yapmak 

durumundadır. Bankanın kredi alacağının üçüncü kişilere satışı sebebi ile banka 

kredi borçlusu olan banka müşterisine ait bilgi ve belgelerin Bankacılık 

Kanunu’ndan kaynaklanan müşteri sırrını açıklama yasağını ihlal edecek şekilde 

üçüncü kişilere verilmiş olup olmadığı hususunun netleştirilmesi gerekmektedir.  

 

Detaylı inceleme (due diligence) çalışması sırasında kredi borçlusu ile ilgili 

olarak kredi alacağını satın (temlik) almak isteyen adaylarla bankaca paylaşılan 

bilgilerin mahiyeti bu noktada önem arz etmektedir. Paylaşılacak bilgilerin niteliği, 

özellikle kredi borçlusunun kim olduğuna ilişkin bilgilerin mahiyetine ve satışı söz 

konusu olan kredi alacağına göre değişkenlik gösterebilir
226

.   

 

 Bir banka, kredi kartlarından kaynaklanan ve yasal takibe intikal etmiş olan 

alacaklarını satmak isteyebilir. Böyle bir durumda, alıcı adaylarının detaylı inceleme 

ile bir çalışma yapmaları gerekecektir. İşte bu çalışma esnasında kredi kartı 

borçlularına ilişkin kart bazında ortalama borç miktarları, ortalama gelir bilgileri, 

mensup oldukları meslek grupları gibi kategorize edilmiş bilgiler blok bir şekilde 

borçluların isimleri sayılmaksızın istatiksel bilgi olarak alıcı adayları ile 

paylaşılacaktır. Öyle ki; kredi kartı alacaklarını satın almak isteyen alıcı adayları, 

aynı anda binlerce kredi kartı borçlusunun diğer kredi türlerindeki borçlarına nazaran 

çok az miktarda kredi borcundan kaynaklanan alacağı devralmaya niyetlenmiş 

olduğundan borçluların kişisel bilgilerine ihtiyaç duymadan, genel verilerle istemiş 

olduğu çalışmayı tamamlayabilmektedir. Buradan hareketle, kredi kartı alacaklarının 

ve hatta bireysel kredi alacaklarının satışı halinde alıcı adaylarına kredi borçlusunun 

kişi bazında özel bilgileri verilmediği sürece, söz konusu bilgilerin alıcı adayları ile 

paylaşılması ve özellikle bankanın açtığı satış ihalesini kaybedenlerin nezdinde 

kalması halinde müşteri sırrının ihlalinin ortaya çıkmayacağı söylenebilir. İhaleyi 

kazanan kurum adına ise; bu kurum bankanın haklarına halef olacağından ve alacak 

hakkını icra dosyasının kendisine temliki suretiyle kazanacağından müşteri sırrının 

ihlali gibi bir durum zaten ortaya çıkmayacaktır. Buna karşılık, borçlu müşterinin 

                                                 
226

 Akın Ekici, “Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı” Bankacılar Dergisi, 

Sayı. 63, 2007, s. 59. 
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finansal yapısının ve kurumsal kimliğinin ön plana çıktığı ticari alacakların satışı 

durumunda bireysel kredilerin ya da kredi kartlarının satışına nazaran daha riskli bir 

durum meydana gelmektedir. İlgili ticari borç icra dosyası ile takip ediliyor olsa bile 

kredi ilişkisinin niteliği ve borç tutarının çok yüksek olması sebebiyle, alıcı firma 

borçlu hakkında yapacağı detaylı inceleme sırasında her türlü kimlik ve gelir 

belgelerini, bilanço, gelir tablosu ve mizanını, borçlanmanın başından beri süregelen 

ödeme alışkanlıklarını araştırmak isteyebilir. Başka bir ifade ile alacağın içeriği ve 

türü nedeniyle, daha detaylı bir çalışma yapılması durumu söz konusu olabilir
227

. 

 

 Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda kredi borçlusu tarafından müşteri 

sırrının ihlali suçlaması ile karşılaşmamak adına ticari ve kurumsal kredi 

alacaklarının satışı öncesinde müşterinin muvafakatinin alınmasının doğru olduğu 

savunulmaktadır
228

.  

 

2.3. Mükellefin Bilgi Edinme Ve Diğer Hakları 

 

  Toplum içerisinde yaşayan kişilerin maneviyatlarıyla doğrudan ilgili içsel bir 

duygu olan hak kavramı, aynı zamanda üzerinde ödev kavramını da beraber 

taşımaktadır. Son yıllarda Dünya’nın bir çok ülkesinde vergilendirmeye ilişkin 

olarak mükelleflerin hakları ileriye doğru yol almaktadır. Nitekim ülkemizde de 

Gelir İdaresi Başkanlığı Türk Gelir İdaresinin mükellef odaklı, kaliteli hizmet sunma 

anlayışı içinde, saygılı ve dürüst olma temel ilkesiyle çalışmaya, vergi ödemenin 

sadece bir yükümlülük değil vatandaş olma ve sorgulama hakkı olduğu bilinciyle 

kendisinden hizmet alan herkesi memnun etmeye ve sorunlarını çözmeye olan 

bağlılığını göstermek amacı ile mükellef hakları bildirgesi yayımlamıştır
229

.    

 

 

 

 

                                                 
227

 a.e., s. 60. 
228

 a.e., s. 60. 
229

 http://www.gib.gov.tr/index.php?id=476 (Erişim Tarihi: 10.04.2013). 
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2.3.1. Mükellef Hakları Bakımından Vergi Mahremiyeti 

 

  Mahremiyet hakkının doğru ifade edilebilmesi için söz konusu hak 

kavramının güncel hukuki anlamının değerlendirilmesi gerekmektedir. Hak kavramı 

özel hukuk ile olduğu kadar kamu hukuku ile de yakından ilişkilidir. Bu husus bütün 

uluslar için her geçen gün önem kazanmakta ve hak kavramının kullanıldığı sahalar 

giderek genişlemektedir. Gerçekten son yıllardaki gelişmelere göz atıldığı zaman bir 

çok ülkede “mükellef hakları bildirgesi” yayınlanmış olup bu bildirgeler dahilinde 

mükelleflerin vergilendirilmelerine ilişkin ödevleri ile söz konusu ödevleri yerine 

getirirken sahip oldukları haklar bir arada sunulmaktadır
230

. Bahsi geçen sunum 

çalışmaları ile mükelleflerin hak ve ödevleri bir bütün olarak değerlendirilmekte, her 

hangi birinin ihlaline müsamaha gösterilmemektedir. Bununla birlikte; bir arada 

tanımlanan hak ve yükümlülüklerin bir özet haline getirilmiş olması, yayımlanan 

bildirgeler açısından tüm bireylerin kolay erişip anlayabileceği bir hal almaktadır
231

.  

Vurgulamak gerekir ki mükellef hakları bildirgelerinde yer alan haklardan, mükellefin 

gizlilik alanına ilişkin olan haklar, özel hayatın korunması hakkı ile sır niteliğindeki 

bilgilerin mahremiyetine ilişkin haklarıdır.  

 

2.3.1.1. Mükellef Haklarının Ülkemizdeki Görünümü 

 

  Ülkemiz adına mükellef hakları için değerlendirme yapıldığında “mükellef 

hakları” kavramı en azından terim olarak yeni sayılabilir
232

. Mükellef hakları bir 

bildirge olarak Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ancak 2006 

yılında yayımlanmış olup bildirgede açık ve yeterli bilgi ile hizmet verileceği, 

gelişmelerden mükelleflerin haberdar edileceği, mükelleflere ait şahsi ve gizli 

bilgilere saygılı olunduğu, mükelleflere vergiye ilişkin işlemlerinde kolaylık 

sağlanacağı, yapılan işlem ve düzenlemelerde adil, hukuki ve tarafsız olunacağı, 

                                                 
230

 Mükellef Haklarına İlişkin Tarihsel Gelişimin Özeti İçin bkz. Selda Aydın, “Mükellef Hak ve 

Yükümlülüklerindeki Gelişmeler: Mükellef Hakları Bildirgeleri ve Beratları”, Vergi Sorunları, 

Mayıs 2006, s. 31-36. 
231

 Selda Aydın; “Mükellefin Gizlilik Alanına (Sır Çevresine) İlişkin Hakları”, Vergi Sorunları 

Dergisi, Haziran 2006, Yıl:29, Sayı: 213, s. 25. 
232

 Gülsen Güneş - Z. Ertunç Şirin, “Vergi Ödevlisinin Hakları”, Vergi Sorunları, Şubat 2005, s. 135. 
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kanunların doğru ve tarafsız uygulanacağı ve şikayetlerin en kısa sürede 

sonuçlandırılacağı bildirilmiştir. Bununla birlikte bildirgede, OECD tarafından 

mükellefler lehine beyan edilen haklardan; “olması gerekenden fazla vergi 

alınmayacağına” dair beyan da söz konusudur
233

.  

Ayrıca VUK ve başkaca kanunlarda da mükelleflere tanınmış haklar yer 

almaktadır
234

. Bunlardan başlıcaları; 

- Mükelleflerin Hakları Konusunda Bilgilendirilmeleri ve Haklarının Korunması 

- Mahremiyet ve Gizliliğe Riayet 

- Mükelleflere Mesleki ve Nazik Muamele Yapılması 

- Mükellefin Temsil Edilme Hakkı 

- Mükellefin Doğru Vergi Miktarını Ödemesi 

- İtiraz ve Yargıya Başvurma Hakkı 

- Çözülmemiş Vergi Problemleri İçin Yardım 

- İyi Niyetli Mükelleflerin Ceza ve Faizlerinin Kaldırılması 

- Bilgi İsteme Hakkıdır. 

 

2.3.1.2. Uluslararası Çerçevede Mükellef Hakları  

 

  Devletin vergilendirme yetkisinin sınırlandırılması ve mükelleflere bazı 

imkan veya hakların tanınması esasen 1215 tarihli Magna Charta’ya kadar 

götürülebilir. Daha sonraki dönemlerde, vergileme ile ilgili çeşitli ilkeler dile 

getirilmiş ve vergileme sürecinde bunlara uygun davranılması gerektiği üzerinde 

durulmuş olsa da çağdaş anlamda mükellef hakları ile ilgili gelişmeler, mükellef 

hakları bildirgeleri ya da imtiyazlarının açıklanması ve bu hakların korunmasına 

yönelik birimlerin oluşturulması ile gündeme gelmiştir
235

. 1990 yılında OECD 

tarafından hazırlanan bir raporda, OECD üyesi olan ülkelerin vergi sistemlerinde 

mükelleflere verilen ödevler ve tanınan belirli haklar mevcut olmasına rağmen, söz 

konusu ülkelerin çok azında “mükellef hakları bildirgesi” açıklandığı tespit edilmiş 

olup o tarihten bu tarafa çeşitli ülkeler, vergi idarelerinin yeniden yapılandırılması 

                                                 
233

 Selami Er, “Mükellef Hakları ve Kamuda Faiz Uygulamaları” Sayıştay Dergisi, Sayı: 81, s. 10. 
234

 Taş, a.g.e., s. 61. 
235

 www.deu.edu.tr/userweb/hilmi.../mükellef-hakları.doc (Erişim tarihi: 02.05.2013). 
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çalışmaları sırasında “mükellef hakları bildirgesi” veya “mükellef hakları imtiyazı” 

açıklamaya ve vergilemenin bu yönüne de önem vermeye başlamışlardır
236

. 

 

  Uluslararası alanda mükellef hakları konusunda Avustralya, İngiltere ve ABD 

öncü ülke konumundadırlar. Bu ülkeler mükellef hakları çerçevesinde vergi 

idarelerini; mükellef odaklı yaklaşımla, birçok ülkeden daha önce harekete geçerek 

yeniden yapılandırmışlardır. Mükellef hakları daha çok bildirgeler veya imtiyazlar 

yolu ile duyurulmakta olsa da bazı ülkelerde bu bildirgelerde yer alan hak ve ödevler 

kanun şeklinde düzenlenmektedir
237

. 

 

 1997 yılı, mükellef hakları bildirgesi bakımından bir ilk olup öncü 

niteliğindeki başlangıç Avustralya’da yapılmıştır. 2003 yılında revize edilen bu 

bildirge ayrıntılarıyla mükellef hak ve yükümlülüklerine yer vermesi bakımından 

OECD ülkelerine örnek teşkil etmiş ilk sistematik düzenlemedir. İçerisinde yer alan 

hak ve yükümlülüklerden bazıları; “Mükelleflerin Adil, Eşit ve Makul Ölçülerde 

Davranılma Hakkı”, “Aksi ispatlanmadığı Sürece Mükelleflerin Dürüst Olduğu ve 

Kendisine Bu şekilde Davranılmasını Bekleme Hakkı”, “Mükellefin Vergisel 

Yükümlülüklerini Anlaması ve Yerine Getirebilmesi ile İlgili Her Türlü Yardımı 

Alma Hakkı”, “Mükellefin Temsilci seçebilme ve Vergi İşlerinde Danışmanlık 

Hizmetinden Yararlanabilme Hakkı”, “Mükellefin Gizlilik Hakkı”, “Mükellefe Ait 

Sırların Saklı Tutulması Hakkı”, “Mükellefin Bilgilendirilme Hakkı”, “Mükellefin 

Doğru Bilgi ve Tavsiyeleri Alma Hakkı”, “Vergi ile ilgili işlemler Hakkında 

Açıklama İsteme Hakkı”, “Gözden Geçirme Hakkı”, “Şikayette Bulunma Hakkı”, 

“Vergi Yükümlülükleri Yerine Getirilirken Vergi Masraflarının En Aza İndirilmesi 

Hakkı”, “Vergi İdaresinin Yaptığı İşlemlerden Sorumlu Olması” ilkelerinden 

ibarettir
238

. 

 

                                                 
236

 http://www.oecd.org/pdf/ M00023000/M00023881.pdf,  

(Aktarım: www.deu.edu.tr/userweb/hilmi.../mükellef hakları.doc). 
237

 Adnan Gerçek, “Vergilemede Mükellef Hakları ve Türkiye’deki Durumun İncelenmesi”, Vergi 

Sorunları Dergisi, Sayı: 2006. (Aktarım: Er, a.g.m., s. 8).  
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 Selda Aydın; “Mükellef Hakları Bildirgesi: Avustralya Örnegi”, Vergi Sorunları Dergisi, Yıl: 

2009, Sayı: 214, s. 27-31. 
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 İngiltere’de ise, kamu hizmetlerinin etkinliğinin arttırılma çalışmalarına 

1980’li yıllarda başlanmış, 1993 yılında İngiliz Gelir İdaresinin yeniden yapılanması 

ele alınarak yeni idarenin mükellef odaklı olmasına paralel olarak yeni ilkeler 

belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda İngiliz Gelir İdaresi yeniden yapılanma 

sürecine girdiğini 1 Nisan 1999 yılında kamuoyuna ilan etmiştir. Adı geçen süreç 

içerisinde İngiltere’de mükelleflere tanınan haklar geliştirilmiş ve ilk etapta vergi 

mükelleflerine beyanname düzenleme kılavuzu vergi avantajları rehberi ile birlikte 

sunulmaya başlanmıştır
239

. 

 

 ABD Federal Vergi İdaresi IRS (Internal Revenue Service) dünyanın en çok 

vergi toplayan, en çok mükellefi olan ve en etkin idare olarak bilinmektedir. IRS 

mükelleflerle ilişkilerinde, Mükellef Hakları Beyannamesi (Taxpayer Bill of Rights) 

olarak adlandırılan mükellef haklarına uymayı taahhüt etmiştir. ABD’de çeşitli 

kanunlar vasıtası ile vergi mükelleflerine tanınmış olan mükellef haklarından bazıları 

“Mükelleflerin Hakları Konusunda Bilgilendirilmeleri ve Haklarının Korunması”, 

“Mahremiyet ve Gizliliğe Riayet Hakkı”, “Mesleki ve Nazik Muamele Yapılması”, 

“Mükellefin Temsil Edilme Hakkı”, “Mükellefin Doğru Vergi Miktarını Ödemesi”,” 

İtiraz ve Yargıya Başvurma Hakkı”, “Çözülmemiş Vergi Problemleri İçin Yardım 

Alma Hakkı”, “İyi Niyetli Mükellefin Ceza ve Faizlerinin Kaldırılması”, “Bilgi 

Edinme Hakkı.” ilkelerinden meydana gelmektedir
240

. 

 

  Mükellef haklarına ilişkin doğrudan düzenlemeler, birçok ülkenin vergi 

kanunlarında yer alıyor olsalar da bunlar, özellikle Anglo Sakson hukuk sisteminin 

geçerli olduğu ülkelerde sınırlı sayıda hükümler içermektedir. Daha geniş bir ifade 

ile söz konusu kanunlarda ilgili hükümler yer almakla birlikte mükellef hakları adına 

sistemli ve kapsamlı bir uygulama şekli bulunmamaktadır. Anglo Sakson hukukun 

geçerli olduğu ülkelerde vergi idarelerine geniş takdir yetkileri tanındığından, bu 

ülkelerde çoğunlukla mükellef haklarına ilişkin olarak idari düzenlemelere yer 

verilmiştir. Bu bağlamda Anglo Sakson hukuk sisteminin geçerli olduğu ülkeler 
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 www.deu.edu.tr/userweb/hilmi.../mükellef-hakları.doc (Erişim tarihi: 02.05.2013). 
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 Erdoğan Öner; “Mükellef Hakları I” Yaklaşım Dergisi,  Aralık 2005, Sayı: 156, s. 25-26. 
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bakımından vergi kanunlarına, idari düzenlemelerin işlerlik kazanabilmesine ve 

adaletli olmasına yönelik hükümler konulmasıyla yetinildiği söylenebilir
241

.  

  

  Kıta Avrupa’sı hukuk sistemini uygulayan ülkelerde ise vergileme süreci ile 

ilgili kurallar daha sıkı bir biçimde kanunlarla düzenlendiğinden olsa gerek 

mükelleflere tanınan haklar da vergi kanunlarında yer almaktadır. Vergi kanunlarının 

yanı sıra, mükelleflere haklar sağlayan başka kanunlar da mevcuttur. Örneğin; çeşitli 

ülkelerde uygulanan Bilgi Alma Hakkı Kanunu, Özel Hayatın Gizliliğinin 

Sağlanması Kanunu, Kamu Mali Denetimi Kanunu, Ombudsman Kanunu ve İdari 

Yargılama Kanunu gibi kanunlarla da mükelleflere haklar sağlanmakta ve koruma 

gerçekleştirilmektedir
242

.  

 

 Almanya, kıta Avrupa’sı ülkeleri içerisinde gerek ekonomik gelişmişlik, 

gerekse demokrasi düzeyi bakımından lider ülkelerden bir tanesidir. Türkiye 

Cumhuriyeti tarihinde en önemli vergi reformu 1949 yılında gerçekleşmiş olup bu ve 

akabinde ki tarihlerde Federal Almanya Cumhuriyeti kanunları doğrultusunda tarım 

kazançları vergilendirmeden müstesna olacak biçimde; Gelir Vergisi, Kurumlar 

Vergisi ve Vergi Usul Kanunları kabul edilmiştir
243

. Alman Vergi Hukuku; kanunlar 

başta olmak üzere, yönetmelikler ve tebliğler ile düzenlenmektedir. Almanya’da en 

canlı hukuk alanı olarak vergi hukuku gösterilmekte olup vergi konularında; 

                                                 
241

 www.deu.edu.tr/userweb/hilmi.../mükellef-hakları.doc (Erişim tarihi: 02.05.2013). 
242

  Fransa’da 1978-79 yılları arasında gerçekleştirilen “Özgürlükler ve Bilgi Edinme / Informatique et 

Libertes”, “İdari Belgelere Ulaşma / Access aux Documents Administratifs” ve “İdari işlemlerin 

Gerekçelendirilmesi / Motivations des Actes Administrations” kanunları bu alandaki düzenlemelere 

örnek gösterilebilir. İtalya’da  27 Haziran 1997 tarihinde, 352 sayılı "Accessio ai documenti 

amministrativi / İdari belgelere ulaşma" yönetmeliği çıkarılmıştır. Ombudsman Kanunu ilk olarak 19. 

Yüzyılda İsveçte çıkarılmış olup günümüzde AB ülkelerinin 25’ inde Ombudsman Kanunu 

bulunmaktadır.   

Engin Saygın, “Ombudsmanı Beklerken: Anayasa Mahkemesi’nin Kamu Denetçiliği Kurumu 

Kanunu İptaline Dair Gerekçeli Kararı Üzerine Bir İnceleme” Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, 2008, s. 1045;  

Er, a.g.m., s. 7.; www.deu.edu.tr/userweb/hilmi.../mükellef-hakları.doc (Erişim tarihi: 02.05.2013); 

Pınar Dindar, “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Üzerine İncelemeler”, 

http://www.turkhukuksitesi.com/makale_640.htm (Erişim Tarihi: 10.04.2014). 
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Erol Ulusoy, “Modern Türk Hukukunun Oluşumu Ve Gelişimi” (Aufbau Und Entstehung Des 

Modernen Türkıschen Rechts), http://archiv.jura.uni-saarland.de/turkish/Ulusoy.html (Erişim 

Tarihi: 20.04.2014).  
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ülkemizde olduğu gibi sıklıkla danışman, avukat ve mali müşavirlere ihtiyaç 

duyulmaktadır
244

. 

   

 Alman vergi idaresi, vergi toplama görevini yerine getirirken şirketlerin ve 

kişilerinvergi beyanlarının kanuniliğinin incelenmesi ile muhasebe ve mali yükümlü 

lüklere gerekli şekilde riayet edilmesini sağlama görevlerini de yürütmektedir. Bu 

görevlerini yerine getirirken kanun hükümlerine uygun olarak vergileri 

değerlendirmeleri (gleichmässig) gerekmektedir. Gerçekten Alman vergi idaresi, 

vergilerin fazla ya da, az olarak alınıp alınmadığını ortaya koymakla yükümlüdür. Bu 

doğrultuda mükelleflere ait çok sayıda bilgiye ihtiyaç duymaktadır
245

. 

 

 Yukarıdaki açıklamalar ışığında belirtilen görevlerini yerine getirirken Alman 

Vergi İdaresi’nin bağlı olmak zorunda olduğu ilkeler Alman Vergi Usul Kanunu’nun 

85. ve 199. maddesinde belirtilmiş olup söz konusu hükümler vergilendirme 

işlemi ile birlikte vergi inceleme sürecinin “hukuka uygunluk”, “eşitlik” ve “iyi 

devlet”  prensiplerine dayanması gerektiğini belirtmektedir.  Almanya’da vergi 

incelemesi esnasında hedef olarak; eşitlik ilkesi gereği bütün mükelleflerin 

incelenmesi benimsenmiştir. Belirtilmelidir ki bu hedefin gerçekleşmesi mümkün 

olmadığından bu hususa ilişkin boşluk Alman Gelir İdaresine takdir yetkisi tanınmak 

suretiyle giderilmeye çalışılmıştır. Alman Gelir İdaresi bu takdir yetkisi çerçevesinde 

incelenecek mükellefleri belirlerken toplanan bilgilere göre risk analizi yaparak “iyi 

devlet” ilkesine uygun hareket edecektir. Öyle ki Alman idaresi bu takdir yetkisini 

kullanırken elinde ne kadar çok ve güvenilir bir veri topluluğuna sahip 

olursa inceleme seçimlerinde de o denli etkili olacaktır
246

. 
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 Chrıstıan Rumpf, “Alman Vergi Hukukunun Temelleri” Türk-Alman Ekonomik İlişkiler Yıllığı, 

2011/2012, s.64. 
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 Emre Yayla, “Türkiye’de Vergi Mahremiyeti ve Avrupa Birliğine Mevzuat uyumu 

Çerçevesinde Alman Vergi Mahremiyeti Uygulaması” s. 3.  
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 Erlass der obersten Finanzbehörden der Länder‟, November 19th, 1996 (Bundessteuerblatt I, p. 

1391) (Aktarım: Yayla, a.g.m.,s. 4). 
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 Almanya’da yürürlülükte olan kişisel verileri koruma yönetmeliği, Federal 

Veri Koruma Kanunu (Bundesdatenschutsgesetz) devletlerin kişisel gizlilik 

kanunlarına (Datenschutzgesetze der Länder) istinaden düzenlenmiş olup bu 

yönetmelikle kişisel verilerin korunması amaçlanmıştır. Alman kişisel 

gizlilik mevzuatının esas amacı, kişisel gizlilik hakkı (Persönlichkeitsrecht) 

üzerindeki ihlallere karşı kişileri korumaktır. Bununla birlikte kişisel verileri koruma 

kanunu eyaletlerin kendi iç düzenlemelerinin üstündedir ve federal devletin 

tamamında uygulanmaktadır. Federal Anayasa Mahkemesi’nin Kişisel Veri 

Koruması adına, kişilerin şahsi gizlilik hakkını diğer kişilerin menfaatlerini 

gözetmeden uygulayamayacağı yönünde alınan kararları bulunmaktadır. Öyleyse, 

mutlak bir kişisel veri koruması söz konusu değildir. Bu doğrultuda, uygulamada 

kişisel verilerin korunmasına yönelik olan hak, üçüncü şahısların üstün menfaatlerini 

de aynı zamanda temin eder. Dolayısıyla, Almanya’da bir kişinin kendi kişisel 

bilgileri üzerindeki özerklik hakkı (informationelle Selbstbestimmung) (kişisel 

bilgilerine dokunulmazlık sadece kişinin buna egemen olması), kişisel gizlilik 

hakkının parçası olup, sınırsız olarak değerlendirilmemektedir. İlke olarak kişiler, 

kamu yararı gerektirdiği takdirde söz konusu bu hakkın sınırlanabileceğini kabul 

etmelidir. Başka bir ifade ile gerektiği zaman kendisinden bilgi talep edilebilecek 

kişi, bu talep edilen bilgileri sağlamak zorunda kalacaktır. Alman Vergi Makamları, 

bilgi toplama hususunda ölçülülük ilkesine bağlı kalmak mecburiyetindedirler
247

. 

 

 Alman Vergi Memurları, resmi gizlilik göreviyle bağlıdırlar. Resmi bir 

görevin gerçekleştirilmesi esnasında öğrenilen verilerin yetkisiz olarak ifşası ya da 

bu tür bir bilginin kişisel amaçlarla kullanımı resmi gizlilik görevinin (mali vergi 

mahremiyetinin) bir ihlali olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca Vergi memurunun, 

yetki alanına girmeyen bir bilgiyi veritabanlarından yetkisiz olarak talep etmesine ya 

da erişimine izin verilmemektedir. Almanya’da mükelleflere ait verilerin ifşasına 

ancak aşağıda belirtilen koşullarda izin verilebilmektedir; 

  

                                                 
247

 Yayla, a.g.m., s. 4-5. 
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- Vergi koyulması ya da mali bir suçun veya mali bir ihlalin tespitinde kullanılması 

halinde; 

-Yasal bir hüküm ile açık bir şekilde bu tür bir ifşaya izin verilmişse; 

- İlgili kişi onay verirse; 

- Söz konusu veri, mali bir suç dışındaki cezai kovuşturmalara da hizmet etmekteyse; 

- Veri, Mali bir suçun veya bir mali ihlalin tespiti sırasında elde edilmişse; 

- Mecburi  bir kamu yararı bunu gerektiriyorsa, sırrın ifşası halinde vergi 

mahremiyeti ihlal edilmiş sayılmamaktadır
248

.  

 

  Alman vergi idaresi; vergi matrahı, hesap matrahı ile vergi miktarları gibi 

mali verileri aynı temelde vergi toplamaya yetkili dinsel kurumlar dahil diğer yetkili 

kamu kuruluşlarına iletmeye yetkilidir. Belirtilmelidir ki; resmi gizlilik 

yükümlülüğü, yasa dışı ekonomik faaliyetlerle mücadelede ve kişinin mali 

yükümlülüklere bilerek ve isteyerek riayet etmemesi gibi durumlarda dikkate 

alınmamaktadır. Ayrıca vergi mahremiyeti içerisine defter ve hesapların incelenmesi 

sırasında açıklanan ticari ve endüstriyel sırlar da dahildir.  Son olarak; Alman vergi 

idaresi, kanunen öngörüldüğü takdirde yabancı vergi idareleriyle bilgi değişimi 

hususunda yetki sahibidir
249

. 

 

2.3.2. Vergi Mahremiyeti ile Birlikte Bilgi Edinme Hakkı 

 

  Bilgi Edinme Hakkı Kanunu sayesinde, idare hukuku çerçevesinde devleti 

kişiden üstün gören anlayış bir anlamda rahatlamış ve günümüze değin devlete doğru 

akış gösteren bilgilerin topluma da bildirimi hususunda ilerleme kaydedilmiştir. İlgili 

Kanun ile vatandaşlara önemli bir hak sunulmakta ve kamu kurum ve kuruluşları 

üzerine görevler yüklenmiş olmaktadır. Ayrıca Kanun ile bilgi edinme hakkının 

sınırının tespiti yönünden önemli bir belirleme yapılarak; diğer kanunlarda Bilgi 

Edinme Hakkı Kanunu'na aykırı olası düzenlemelerin geçerli olmadığı yönünde bir 
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 Dankers RA, “Tax auditing in Germany” AB Report, July 1st ,2003 (HUK.net) (Aktarım: Yayla, 
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hükme yer verilmiş olup kişilerin bilgi edinebilmeleri güvence altına alınmıştır
250

. Bu 

noktada vurgulanması gereken husus, bir takım bilgilerin toplumsal güvenlik ve 

huzur bakımından gizli kalmaya devam etmesi gerektiğidir ki kişilerin 

vergilendirilmesi de hiç şüphesiz bu alana dahil olmalıdır. Bu açıklamamıza yönelik 

olarak 213 sayılı VUK 5. maddesinde yapılan düzenleme örnek gösterilebilir. Burada 

vergileme gayesi ve süreci çerçevesinde kamu görevlilerince öğrenilen bilgilerin 

mükellef lehine korunması ve gizli tutulması esası benimsenmiş olup mükellef lehine 

sonuçlar doğuran bu düzenlemeye aykırı hareketler ise vergi mahremiyetinin ihlali 

kapsamında suç olarak ifade edilmiştir.  

 

  Meslek sırrının ifşası suçunun özel görünümü olan vergi mahremiyetinin 

ihlali suçu da hürriyeti bağlayıcı ceza yaptırımına tabi tutulmuştur. Böylelikle bir 

taraftan vergileme sürecinde mükelleflerin mali gücüne yönelik bilgiler elde 

edilirken, diğer taraftan mükellefin ekonomik durumu ile ilgili edinilmiş bilgilerin 

gizli kalması noktasında bir hassas denge oluşturulmaktadır
251

.  

  

  Vergi mahremiyeti ilkesinin Bilgi Edinme Hakkından ayrı düşünülmemesi 

gerekmektedir. Söz konusu iki kavramın hukuk devleti olmanın gereği olarak 

birbirlerinden ayrılmaksızın değerlendirilmesi lazım gelmektedir
252

. Hukuk 

devletinin ilkesi olarak değerlendirilen vergi mahremiyeti kapsamında, İdare 

tarafından üçüncü kişilere verilemeyecek bilgiler şeklinde yorumlanan; mükelleflerin 

bazı vergisel verilerinin, 4982 sayılı Kanun kapsamında verilebiliyor olması bir 

anlamda vergi mahremiyetine istisna teşkil etmektedir. Buna yönelik bir idari yargı 

kararı da aşağıda özetlenmiştir.  

  

                                                 
250

 Madde 5) Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki  her türlü bilgi veya 
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uygulanmaz. 
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 Fatma Taş, a.g.e., s. 57. 
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  Bergama Ovacık’da maden işleten Eurogold-Newmont/Normandy adlı çok 

uluslu şirkete, siyanür kullanımı nedeniyle çevre ve insan sağlığına zarar verdiği 

iddiasıyla kapatılması için mücadele veren çevreciler; Maliye Bakanlığı’na 

işletmenin üretiminden devletin 2004-2005-2006 yıllarında ne kadar vergi geliri elde 

ettiğini öğrenmek istemişlerdir. Fakat Maliye Bakanlığı’nın ilgililere “vergi 

mahremiyeti”ni, gerekçe göstererek bilgi vermemesi üzerine çevreciler Ankara 

4.İdare Mahkemesinde dava açmışlardır. Mahkeme, Maliye Bakanlığı’nın ilgililere 

“vergi mahremiyeti”ni, gerekçe göstererek bilgi vermemesini hukuka uygun 

bulmayarak vergi mahremiyetinin istenilen gelir ve kurumlar vergisi bilgilerini 

açıklamaya engel teşkil etmediğini belirtmiştir
253

.  

 

  4892 sayılı Kanun uyarınca herkes bilgi edinme hakkına sahip olup bu Kanun 

kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına 

yönelik olarak uygulanabilmektedir.  Türkiye’de ikamet eden yabancılar ile 

Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi veya bilgilerin, 

kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olması şartı ile karşılıklılık ilkesi 

çerçevesinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanabilmektedir
254

. 

 

2.3.3. Uluslararası Bilgi Değişimi Anlaşmaları 

 

  Uluslararası yatırımların küreselleşme ile birlikte artıyor olması, ülkelerdeki 

ekonomik istikrarı da etkilemektedir. Ülkelerin vergi gelirlerini erozyona uğratan bu 

durum, vergi idarelerini karşılıklı işbirliğine gitme ve denetimleri artırma çabalarına 

yöneltmektedir ki bunun önemli bir sonucu olarak günümüzde vergi idareleri arası 

bilgi değişimine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Vergi cenneti olarak kabul edilen 
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 Fatma Taş, a.g.e, s. 66. 
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 Madde 4) Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.  
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ülkelerle yapılan bilgi değişimi anlaşmalarının gün geçtikçe daha da ön plana 

çıktığını belirtmemiz gerekir
255

. 

 

  Uluslararası şirketlerin sayılarının giderek artıyor olması ile dünya çapında 

ekonomik işlemler yaygınlaşmaktadır. Bununla beraber mükelleflerin küresel 

ölçekteki faaliyetleri de çoğalmaktadır ki söz konusu durum elde edilen gelirlerin 

takibini vergi idareleri açısından zorlaştırmıştır. Vergi idarelerinin bilgi sahibi 

olabilmesi ve vergi toplamada etkinliğin arttırılması için uluslararası anlaşmalar ile 

sağlanan iş birliği çok önemli bir hal almıştır. Vergi konularındaki adı geçen küresel 

iş birliğinin esas unsuru da ülkeler arası yapılacak bilgi değişimidir. OECD 

bünyesinde Bilgi Değişimi ve Saydamlık Küresel Formu’nun yürüttüğü zararlı vergi 

rekabeti ve vergi cennetleri ile mücadele çalışmaları kapsamında “Vergi Konularında 

Bilgi Değişim Anlaşması Modeli” oluşturulmuş ve bilgi değişiminin temel esasları 

belirlenmiş olup sonrasında yalnızca bilgi değişimini içeren anlaşmalar imzalanmaya 

başlamıştır
256

. 

 

  OECD Model Anlaşması'nın 26'ncı maddesi, vergiyi ilgilendiren hususlara 

ilişkin bilgi değişiminin düzenlendiği esas madde olup 2004 yılında madde üzerinde 

kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler, 1977 OECD Modelinin 

kabul edilmesinden beri ilk kapsamlı yenileme niteliğinde gerçekleşmiştir. OECD 

Model Anlaşması'nın 26'ncı maddesinde yapılan değişiklikler "OECD-Banka 

Bilgilerine Erişimin Geliştirilmesi Raporu (2000)" ile "2002 Vergi Konulu Bilgilerin 

Değişimi Model Anlaşması" başlıkları altında düzenlenmiş olup özellikle 

küreselleşen dünyadaki ekonomik gelişmelerin dikkate alınması amaçlanmıştır. 

Yapılan değişiklikler ile bu anlaşmanın hükümlerinin uygulanması gerektiği ve 

Model Anlaşma'ya aykırı olmadıkça, anlaşmaya taraf ülkelerin ya da onların alt 

birimlerinin veya yerel otoritelerinin, anlaşmaya ilişkin bilgileri değiştirmeleri 

gerektiği belirtilmiştir. Öyle ki; anlaşmaya taraf ülkelerin, geçerli olan her çeşit 

vergiyi ilgilendiren ve yerel kanunlar ile “öngörülebilir bir şekilde ilgili olan 
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bilgileri” değiştirmekle yükümlü olduklarından söz edilmiştir. Burada vurgulanan 

"öngörülebilir ilgi" kavramı, vergi konulu bilgilerin değişimini mümkün olan en 

geniş sınıra taşımaktadır. Bu kavram; anlaşmaya taraf ülkelerin, gizli bilgi toplama 

eyleminde bulunamayacağını ve mükelleflerin vergisel olmayan konularında, bilgi 

talep etmek adına her hangi bir özgürlüğe sahip olmadıklarını da netleştirmektir
257

.  

 

  OECD Model Vergi Anlaşması m.26/2’de, bilginin mahremiyeti ile ilgili 

değerlendirmeler yer almakta olup söz konusu maddede elde edilen bilgilerin 

yalnızca vergisel amaçlar doğrultusunda kullanılacağı ve bu bilgilerin mahkeme 

duruşmaları sırasında ya da adli kararlar alınırken açıklanabileceği belirtilmiştir
258

.  

 

  Model Anlaşmanın ikinci fıkrasında geçen ifadenin yorumunda bilginin 

üçüncü bir ülkeye iletilebilmesi için “akit taraflar arasında imzalanan vergi 

anlaşmalarında açık bir hüküm bulunması gerektiği, anlaşmada açık hüküm 

bulunmadığı takdirde söz konusu bilginin akit devlet tarafından üçüncü bir ülkeye 

açıklanamayacağı” ifade edilmiştir
259

. 

 

  Bilgi talep edilen ülke sadece, bilgi isteyen ülkenin yetki sınırları dahilindeki 

bilgi isteme yöntemlerini kullanmakla yükümlüdür.  Belirtilmelidir ki; bilgi talep 

eden ülkenin normal idari koşullarında bu tür bir bilgi sağlanabilir nitelikte değilse 

bilgi talep edilen ülke de bu bilgiyi sağlamaya mecbur tutulamaz
260

.  

 

  Bir bilginin açıklanması, bilgi talep edilen ülkenin kamu politikalarına 

aykırıysa, o bilginin verilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Örneğin istenen bilgi bir 

devlet sırrı niteliğindeyse, bu bilginin sağlanma zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Ticari veya mesleki bir sırrın açığa çıkarılmasını gerektiren bilgilerin sağlanma 

zorunluluğu yoktur. Ancak bu sırlar çok geniş yorumlanmamalıdır. OECD yaklaşımı 
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Berrak, a.g.m., s. 64. 
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uyarınca ticari ve mesleki sırlar kavramı genellikle; yetkili olmayanlarca kullanımı 

ciddi zararlara yol açabilecek nitelikteki hayati ekonomik öneme sahip koşul ve 

durumlar olarak değerlendirilmektedir. Defter ve kayıtlar gibi mali dokümanlar 

yapıları itibariyle bu türde sayılmamaktadır. Ancak bazı sınırlı durumlarda bu tür 

bilgilerin ifşası da sırrı açığa çıkarabilir. İstenen bilgi anlaşma hükümlerine uygun 

değilse, bilgi istenen tarafın cevaplama zorunluluğu zaten bulunmamaktadır
261

. 

 

  Bilgi, yalnızca devletin sorumlu vergi idaresine veya yargı mensuplarına 

açıklanabilir. Bu bilgiler sadece bu görevlerin gerektirdiği amaçlar için kullanılabilir. 

Başka bir ifade ile söz konusu bilgilerin farklı amaçlar için kullanılmaları yasaktır
262

. 

Ayrıca; anlaşmaya taraf ülkelerin, vergi mahremiyetinin ihlali sayılacağı 

gerekçesiyle bilgi vermekten kaçınmalarının mümkün olmadığını da eklemek 

gerekir
263

. 

 

  Model Anlaşmada banka bilgilerine ilişkin herhangi bir sınırlama söz konusu 

değildir. Var olan sınırlamalar ülkelerin iç hukukundan kaynaklanmaktadır. 2000 

yılında OECD tarafından, bankalardan vergisel amaçlarla bilgi alınması olanaklarının 

artırılmasına yönelik bir rapor hazırlanmış olup Rapor’un 30. maddesinde banka 

bilgilerinin gizliliğinin finansal hizmet endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan 

unsurlardan birisi olduğundan söz edilmiştir. Bununla birlikte 31. maddede, bir 

ülkenin bankacılık sisteminin istikrarlı olabilmesi için bilgilerinin gizli tutulması 

gerektiği hususundan hareketle; vergi idarelerinin bankalardan bilgi almalarının 

engellenmemesi gerektiği ancak alınacak olan bilgilerin de yalnızca vergisel 

amaçlarla kullanılması konusunda sıkı tedbirlerin hazırlanmasının gerekliliğinden 

bahsedilmiştir.  Söz konusu raporda bankalardan vergisel amaçlarla bilgi 

alınamamasının uluslararası çapta olumsuz sonuçlarına da değinilmiş olup 63. 

                                                 
261

 Berrak, a.g.m. s. 63. 
262

 Süleyman Hayri Balcı, “Vergi Alanında Uluslararası Bilgi Değişimi”, Vergi Dünyası Dergisi, 

2010 Sayı: 338, s. 38. 
263

 Berrak, a.g.m., s. 64. 
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maddeye göre bu durum zararlı vergi rekabetine sebebiyet vermekte ve dolayısı ile 

sermaye ve fon akımlarında sapmalara neden olmaktadır
264

.  

 

  Banka bilgilerine erişim konusunda, gerek OECD Model Vergi Anlaşmasının 

26. maddesi gerekse OECD’nin 2002 tarihli Vergi Konulu Bilgi Değişimi Model 

Anlaşması banka gizliliği esasının bilgi sağlamayı reddedecek bir neden olmadığını 

şart koşmaktadır. Bu doğrultuda anlaşmaya taraf olan ülkeler doğrudan ya da dolaylı 

olarak kanuni veya idari yollarla banka bilgilerine erişim yetkisine sahip olmalıdır. 

Burada da bilgi talep edilen tarafın banka gizliliği gerekçesiyle bilgi vermeyi 

reddetmesi, OECD prensipleri bakımından mümkün değildir
265

.  

 

  Uluslararası ilişkilerin temelini oluşturan mütekabiliyet (karşılıklılık) şartı, 

vergi alanında öngörülen idari iş birliğinde de sıklıkla uygulanmaktadır. Ülkeler 

ancak kendilerine bilgi vermeyi kabul eden veya bilgi gönderebilen ülkeler için bilgi 

toplamaktadırlar ki birçok gelişmiş ülke, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerle 

düzenli olarak bilgi değişiminde bulunmamaktadır. İşte bu noktada karşı taraftan 

bekledikleri bilgilerin gelmemesi veya gelebilecek bilgilerin istenen seviyede 

olmamasının rolü büyüktür. Yukarıda da belirtildiği üzere; mütekabiliyet ilkesinin 

önemli bir koşulu her iki ülkenin kanunlarının, talep edilen bilgilerin toplanmasına 

izin vermesi gerektiğidir
266

.  

 

2.3.4. 4982 Sayılı Kanun Bakımından Bilgi Edinme Hakkındaki 

Sınırlamalar 

 

  Bilgi edinme hakkının bazı sınırlamalarından ve bunlardan bir tanesinin de 

vergi mahremiyeti olduğundan daha önce söz etmiştik. Bunun haricinde diğer 

sınırlamaları sayacak olursak; 

                                                 
264

 OECD Raporu - 2000, “Vergisel Amaçlarla Bankalardan Bilgi Alınması Olanaklarının 

Artırılması” Çeviren: Hesap Uzmanları Kurulu, http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-

information/1915380.pdf (Erişim Tarihi: 22.02.2014) 
265

 Övül Çölgezen, “Şeffaflık ve Bilgi Değişimi”, Vergi Dünyası Dergisi, 2010 Sayı: 344, s. 104. 
266

Ramazan Kılıç, “Vergi Anlaşmaları Çerçevesinde Ulusal Gelir İdareleri Arasında  

Gerçekleştirilen Bilgi Değişimi”, Vergi Dünyası Dergisi, 2006, Sayı: 302, s. 112. 
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  4982 sayılı Kanun’un 15. maddesinde belirtilen Yüksek Askeri Şura kararları 

gibi kendine has özellikleri itibariyle yargı denetimi dışında kalan işlemler ile devlet 

sırrı niteliğindeki bilgiler, ülke çıkarlarını zedeleyecek veya haksız rekabete 

sebebiyet verecek özel belgeler, sivil ve askeri istihbarata ilişkin bilgi ve belgeler 

bilgi edinme kapsamının haricinde değerlendirilmektedir
267

.  Belirtilmelidir ki Devlet 

sırrına ait, ülke menfaatlerine ve istihbarata ilişkin bilgi ve belgelerin açıklanması da 

bilgi edinme hakkının dışında tutulmuştur
268

. 

 

 Kanun’un 19. ve 20. maddesinde belirtilmiş olan kurum ve kuruluşlar eliyle 

yürütülen idari soruşturmalarda, adli soruşturma ve kovuşturmalarda yargı sürecinin 

sıhhat ve güvenliğini tehlikeye düşürecek veya suç işlenmesine yol açabilecek bilgi 

ve belgelerin açıklanması bilgi edinme hakkının istisnalarındandır
269

.  

 

                                                 
267

 Madde 15) Yargı denetimi dışında kalan idarî işlemlerden kişinin çalışma hayatını ve mesleki 

onurunu etkileyecek nitelikte olanlar, bu Kanun kapsamına dahildir. Bu şekilde sağlanan bilgi edinme 

hakkı işlemin yargı denetimine açılması sonucunu doğurmaz. 
268

Madde 16) Açıklanması halinde Devletin emniyetine, dış ilişkilerine, milli savunmasına ve milli 

güvenliğine açıkça zarar verecek ve niteliği itibarıyla Devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi veya 

belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır. Madde 17 – Açıklanması ya da zamanından önce 

açıklanması halinde, ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca 

sebep olacak bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır. Madde 18 – Sivil ve askeri istihbarat 

birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır. Ancak, 

bu bilgi ve belgeler kişilerin çalışma hayatını ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte ise, istihbarata 

ilişkin bilgi ve belgeler bilgi edinme hakkı kapsamı içindedir. 
269

 İdarî soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler  

Madde 19) Kurum ve kuruluşların yetkili birimlerince yürütülen idarî soruşturmalarla ilgili olup, 

açıklanması veya zamanından önce açıklanması hâlinde; 

a) Kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu doğuracak, 

b) Kişilerin veya soruşturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenliğini tehlikeye sokacak, 

c) Soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürecek, 

d) Gizli kalması gereken bilgi kaynağının açığa çıkmasına neden olacak veya soruşturma ile ilgili 

benzeri bilgi ve bilgi kaynaklarının temin edilmesini güçleştirecek, 

Bilgi veya belgeler,  bu Kanun kapsamı dışındadır.   

Adlî soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler 
Madde 20) Açıklanması veya zamanından önce açıklanması hâlinde; 

a) Suç işlenmesine yol açacak, 

b) Suçların önlenmesi ve soruşturulması ya da suçluların kanunî yollarla yakalanıp kovuşturulmasını 

tehlikeye düşürecek, 

c) Yargılama görevinin gereğince yerine getirilmesini engelleyecek,  

d) Hakkında dava açılmış bir kişinin adil yargılanma hakkını ihlâl edecek,  

Nitelikteki bilgi veya belgeler,  bu Kanun kapsamı dışındadır. 

4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 6.1.1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 

ve diğer özel kanun hükümleri saklıdır. 
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  1982 Anayasası m.20/1 ikinci cümlesi uyarınca “Özel hayatın ve ailenin 

gizliliğine dokunulamaz”  ve yine Anayasa m.22/1 ikinci cümlesinde geçen 

“Haberleşmenin gizliliği esastır” hükümlerine istinaden kişilerin özel hayatlarının 

gizliliğini ihlal edecek bilgi ve belgeler de ilgili hakkın haricinde tutulmuştur
270

.  

Bununla birlikte, Kanunlarda ticari sır olarak belirtilen bilgi veya belgeler ile banka 

sırrı ve müşteri sırları, kurum ve kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzel kişilerden 

gizli kalması kaydıyla sağlanan ticari ve mali bilgiler, bu Kanun kapsamı 

dışındadır
271

. Belirtilmelidir ki fikir ve sanat eserlerine yönelik bilgi edinme 

başvuruları da Kanun kapsamının dışında değerlendirilmektedir
272

.  

 

  Yine kurum ve kuruluşların kamuoyu ile ilgisi bulunmayan, başka bir ifade 

ile yalnızca kendi personeli ve kurum içi faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler 

hakkındaki bilgi ve belgeler ile m.27’de belirtildiği üzere kamu kurum ve 

kuruluşlarından alınacak mütalaa ve tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgeler ilgili 

kurum çalışanlarının bilgi edinmeleri hariç olmak üzere yine 4982 sayılı Kanun 

çerçevesinde bilgi edinme hakkına dahil değildir
273

. 

 

  Son olarak kurum ve kuruluşlarca önceden kamuoyuna, yayın, ilan, broşür ve 

benzeri yöntemler aracılığıyla açıklanmış olan bilgiler de bilgi edinme hakkına konu 

                                                 
270

 Madde 21) Kişinin izin verdiği haller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, 

açıklanması halinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve 

ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı 

dışındadır. Kamu yararının gerektirdiği hallerde, kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar 

tarafından, ilgili kişiye en az yedi gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla 

açıklanabilir. Madde 22) Haberleşmenin gizliliği esasını ihlal edecek bilgi veya belgeler, bu Kanun 

kapsamı dışındadır. 
271

 Gökçe Sarısu, “Banka Hesaplarının Sızdırılması ve Yaptırımı”, Temmuz 2006, Sayı: 163, s. 

265-266. , Madde 23) Kanunlarda ticari sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile, kurum ve 

kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticari ve mali 

bilgiler, bu Kanun kapsamı dışındadır. 
272

 Madde 24) Fikir ve sanat eserlerine ilişkin olarak yapılacak bilgi edinme başvuruları hakkında ilgili 

kanun hükümleri uygulanır.  
273

 Madde 25) Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile 

kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının 

kapsamı dışındadır. Ancak, söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme 

hakları saklıdır. 
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olamaz. Bu gibi durumlarda söz konusu bilgi veya belgelerin hangi zamanda ve 

nerede açıklandığı bilgi edinmek
 
isteyen kişiye bildirilir

274
. 

 

2.3.5. Bankacılık Sırlarının Ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin 

Uluslararası Düzenlemeler 

 

 Bankacılık sırrının korunması iç hukuk kurallarının yanı sıra uluslararası 

hukuk kurallarına da konu edilmiştir. Bankacılık sırrının uluslararası düzenlemelere 

konu olmasının en önemli sebebi, hiç şüphesiz günümüzde gelişen iletişim olanakları 

ve ileri teknolojinin, siyasi ve ticari her türlü ilişkiyi hızlı ve küresel bir hale 

dönüştürmesinden kaynaklanmaktadır. Söz konusu düzenlemeler yapılırken doğal 

olarak salt bankacılık sırları ile yetinilmemiş genel anlamda ticari sırların da 

korunmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır 
275

.  

 

 Birinci bölümde mahremiyet hakkının korunmasına ilişkin yaptığımız 

incelemeler sırasında AİHS’nin özel hayatın korunmasını dikkate alan 8. 

maddesinden ve ifade özgürlüğünü düzenleyen 10. maddelerinden bahsederken, 8. 

maddede belirtilmiş olan özel yaşam ve konut kavramlarının, mesleki ve ticari 

faaliyetleri ve mekanları da kapsadığını ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin’de 

aynı görüşü savunduğunu ifade etmiştik. Benzer anlayış ile 10. madde de geçen ifade 

özgürlüğü kavramının da ticari sır, bankacılık sırrı ve müşteri sırlarının korunmasına 

dayanak teşkil etmekte olduğu düşünülmektedir. Öyle ki ifade hürriyeti temel bir hak 

olarak, gizli tutulması gereken bilgileri açıklamama anlamında da kullanılmaktadır. 

Gerçekten ifade özgürlüğü kavramı adına kamu düzeni ve başkalarının haklarının 

korunması noktaları sınır teşkil etmektedir
276

. AİHM içtihatlarına göre de sırların 

açıklanmasının cezai yaptırıma bağlanması ifade özgürlüğüne aykırı değildir
277

.  

                                                 
274

Madde 8) Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilan ve benzeri yollarla kamuya 

açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz. Ancak, yayımlanmış veya 

kamuya açıklanmış bilgi veya belgelerin ne şekilde, ne zaman ve nerede yayımlandığı veya 

açıklandığı başvurana bildirilir.  
275

 Tekşen, a.g.e., s. 47. 
276

 a.e.,s. 47. 
277

 AİHM 16.12.1992 Tarih; 12945/87 Başvuru No/385 Karar Sıra No’lu Karar; Askeri ve ticari 

nitelikte bilgi verilmesi Sözleşme'nin 10. maddesinin kapsamı dışında kalmadığı için, olayda 
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 Ticari sırların korunmasına ilişkin en eski tarihli uluslararası düzenleme; ilk 

hali 20.03.1983’te imzalanmış, 14.12.1900 tarihinde Brüksel’de, 02.06.1911 

tarihinde Washington’da, 06.11.1925 tarihinde La Haye’de, 02.06.1934 tarihinde 

Londra’da, 31.10.1958 tarihinde Lizbon’da ve 14.06.1967 tarihinde Stockholm’de 

tadil edilmiş olan Sınai Mülkiyet’in Himayesine Mahsus Milletlerarası Bir İttihat 

İhdas Edilmesine Dair Paris Antlaşmasıdır. Paris Antlaşması, fikri mülkiyet 

hukukuna ait patent, marka, endüstriyel tasarım gibi hususlarda koruma getirmiş 

olmasının yanı sıra haksız rekabet hallerini de içine alacak biçimde düzenlenmiş ve 

uluslararası alanda ticari sırların korunmasına yönelik hükümler içeren önemli bir 

kaynaktır
278

.    

 

 Ticari sırların korunmasına yönelik en açık uluslararası düzenleme Dünya 

Ticaret Örgütü anlaşmalarından biri olan TRIPS (Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet 

Hakları Anlaşması) sözleşmesidir
279

. TRIPS sözleşmesinin 39. maddesinde, 

açıklanmamış bilgilerin, yani ticari sırların hukuki koruma altında olduğu 

belirtilmektedir
280

.  

                                                                                                                                          
başvurucunun mahkumiyeti ifade özgürlüğüne müdahale oluşturur. İç hukukta hükümlerin ifade tarzı, 

askeri mahkemenin bu hükümleri yorumlayış ve uygulayış tarzıyla bağdaşmaz değildir. Ayrıca iç 

hukuku yorumlamak ve uygulamak öncelikle ulusal mahkemelerin görevi olduğundan müdahale 

hukuken öngörülebilir niteliktedir. Müdahale gizli olarak sınıflandırılan bir silah projesi hakkındaki 

bilginin ifşa edilmesini cezalandırdığı için ulusal güvenliği koruma meşru amacına sahiptir. Bir 

Devletin belirli bir silah üzerindeki çalışmasıyla ilgili bilgilerin ifşa edilmesi ulusal güvenliğe önemli 

ölçüde zarar verebilir. Ayrıca silahlı kuvvetler mensuplarının özel sorumlulukları dikkate alındığında, 

güdümlü mermi projesinde görevli olan başvurucu, göreviyle ilgili her konuda dikkat göstermekle 

yükümülüdür. Ulusal makamlar, ulusal güvenlikle ilgili konuda kendilerine bırakılan takdir alanlarını 

aşmamışlardır. Olayda izlenen meşru amaç ile kullanılan araçlar arasında orantısızlık 

bulunmadığından, müdahale demokratik toplumda gereklidir. Bu gerekçeyle--Md 10: ihlal 

edilmediğine; Ayrıntılı Bilgi İçin Bkz. www.ihami.anadolu.edu.tr. (Erişim Tarihi: 20.02.2014) 
278

 Öztürk, a.g.e., s. 35. 
279

 Bilge, a.g.e., s. 72. 
280

 Madde 39) 1. Üyeler Paris Sözleşmesi’nin (1967) 10 uncu Maddesinde öngörüldüğü gibi haksız 

rekabete karşı etkin koruma sağlarlarken, açıklanmamış bilgileri 2nci paragrafa uygun olarak ve 

hükümetlere veya hükümet kuruluşlarına sunulmuş verileri 3üncü paragrafa uygun olarak  

koruyacaklardır.  

2. Gerçek ve tüzel kişiler yasal olarak kendi kontrolları altındaki bilgilerin kendi izinleri olmadan, 

dürüst ticari uygulamalara aykırı, başkalarına ifşa edilmesini veya başkaları tarafından elde edilmesini 

veya kullanılmasını engelleme olanağına sahip olacaklardır, ancak bu koşulla ki, bu tür bilgiler; (a) bir 

bütün olarak veya unsurlarının kesin konfigürasyonunda veya grubunda, normal olarak söz konusu 

türde bilgilerle uğraşan çevrelerdeki şahıslarca genelde bilinmeyen veya bu şahısların kolaylıkla elde 

edemeyeceği anlamında gizli olmalıdır; (b) gizli olduğu için ticari değeri olmalıdır; ve (c) yasal olarak 

bu bilgileri kontrol eden şahıs tarafından, gizli kalması için, ilgili koşullar altında makul önlemler 

alınmış olmalıdır.  
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 Anayasa m. 90 ve TRIPS sözleşmesi hükümleri uyarınca iç hukukta ticari 

sırları koruma yükümlülüğümüz bulunmaktadır
281

. Daha ayrıntılı bir ifade ile gerek 

özel hukuk bağlamında, gerekse kamu hukuku bağlamında ticari sırları koruma 

yükümlülüğü, taraf olunan ve iç hukuk normu olarak kabul edilen uluslararası 

sözleşmelerin bir gereğidir
282

. 

 

 Bankacılık faaliyetlerine yönelik olarak uluslararası hukuk boyutunda çok 

taraflı bir anlaşma bulunmamaktadır. Ancak Basel Standartları bankacılık 

faaliyetlerinin ortak prensiplere sahip olmasını öngörmektedir. Öyle ki, Basel 

Standartları sadece Avrupa ülkeleri ile sınırlı kalan bir düzenleme değildir. 

Gerçekten, Basel Standartları Amerika, Kanada ve Japonya gibi ileri düzey 

ülkelerinde katıldığı bir yapılanma olarak karşımıza çıkmaktadır
283

. Basel 

Standartları Basel 1 ve Basel 2 olarak adlandırılmış olup Basel 3 için çalışmalar 

devam etmektedir. Belirtilmelidir ki Basel Standartları bağlayıcı bir nitelik arz 

etmemektedir. Yine de BDDK tarafından ve Bankacılık Kanunu’nda dikkate 

alınmaktadır
284

.  

                                                                                                                                          
3. Üyeler, yeni kimyasal maddelerin kullanıldığı farmasötik veya tarımsal kimyasal ürünlerin  

pazarlanmasını onaylamanın koşulu olarak, meydana getirilmesi büyük çaba gerektiren ifşa  

edilmemiş testlerin veya diğer verilerin sunulmasını talep ettiklerinde, bu verileri haksız ticari  

kullanıma karşı koruyacaklardır. Üyeler bunun yanısıra, kamunun korunması için gerekli  olmadıkça 

veya verilerin haksız ticari kullanıma karşı korunmasını sağlayacak önlemler  alınmadıkça, bu verileri 

ifşa edilmemeleri için koruyacaklardır.  
281

 Madde 90) Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak 

andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun 

bulmasına bağlıdır. Ekonomik, ticarî veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan 

andlaşmalar, Devlet Maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hallerine ve Türklerin 

yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla, yayımlanma ile yürürlüğe 

konabilir. Bu takdirde bu andlaşmalar, yayımlarından başlayarak iki ay içinde Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin bilgisine sunulur. Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uygulama andlaşmaları ile 

kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticarî, teknik veya idarî andlaşmaların 

Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun bulunması zorunluğu yoktur; ancak, bu fıkraya göre yapılan 

ekonomik, ticarî veya özel kişilerin haklarını ilgilendiren andlaşmalar, yayımlanmadan yürürlüğe 

konulamaz.Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü andlaşmaların yapılmasında birinci fıkra 

hükmü uygulanır.Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. 

Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 

7/5/2004-5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin 

milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek 

uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır. 
282

 Tekşen, a.g.e., s. 50. 
283

 Tekinalp, Banka Hukukunun Esasları, s. 51. 
284

 http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Basel/8742sorularla_basel_iii_29_11_2010_.pdf (Erişim 

Tarihi: 20.02.2014). 
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 Bankacılık sırrına ilişkin olarak; Basel Standartlarında, Basel Komitesi 

tarafından hazırlanan “Bankacılıkta Etkin Gözetim ve Denetime İlişkin Temel 

Prensipler“ mevcuttur
285

. Basel Prensiplerinin birinci maddesinin karşılığı, 5411 

sayılı Bankacılık Kanunu’nun 73. maddesinde kendisine yer bulmuştur. Öyle ki; 

Prensipte sözü edilen bilgilerin gizliliğinden maksat, bankacılık sırrı kapsamına dahil 

bilgilerdir. Bununla birlikte, adı geçen düzenlemenin (Basel Prensipleri) 20. 

maddesinin açıklamasında, banka yönetimlerinin; gözetim ve denetim organları ile 

paylaştıkları hususların, gizlilik prensibi ile ele alınması konusunda emin olmaları 

gerekliliğinden bahsedilmiştir
286

. 

 

 “Bankaların Bilgi Verme Yükümlülüğü” başlığını taşıyan Basel 

Prensiplerinin 21. maddesinin “Gözetim ve Denetim Otoritesine Verilen Bilgilerin 

Gizliliği” alt başlıklı 4. fıkrasında da banka sırrının önemine değinilmiştir
287

. 

Görüldüğü üzere uluslararası alanda büyük öneme sahip olan Basel Standartları 

içerisinde de, iç hukukumuzda olduğu gibi banka sırrının korunmasına yönelik 

düzenlemeler mevcuttur.   

 

 Banka sırrının korunmasına ilişkin maddeler içeren ancak yine Türkiye 

açısından bağlayıcılığı olmayan bir başka düzenleme ise Avrupa Birliği 

Direktifleri’dir. Bankacılık sırrına yönelik olarak, 12 Aralık 1977 tarihli Birinci 

Bankacılık Direktifi’nin 12. maddesinde sır saklama yükümlülüğünün süresiz olarak 

düzenlendiği ve hukuka uygunluk nedenleri haricinde (ceza yargılaması, üst 

mercilerin denetimi vd.) banka sırlarının açıklanmaması gerektiğinden 

                                                 
285

 Madde 1) Bankacılık gözetim ve denetim otoritesinin amaçları ve sorumlu oldukları kuruluşlara 

ilişkin yetkileri açıkça tanımlanmalı, bankacılık gözetim ve denetimi konusunda faaliyetlerine ilişkin 

bağımsızlığı ve yeterli ölçüde kaynağı bulunmalıdır. Ayrıca, gözetim ve denetim sisteminin, 

bankaların kuruluş izinleri ve denetimlerinin devamlılığının sağlanmasına, güvenilir ve sağlıklı bir 

sistem içinde yasalara uyma zorunluluğuna ve denetim elemanlarının yasal olarak korunmasına ilişkin 

hükümler içeren yasal bir çerçevesi olmalıdır. Elde edilen bilgilerin gözetim ve denetim otoritelerince 

paylaşılması ve bu tür bilgilerin gizliliği konusuna yasal düzenlemelerde ayrıca yer verilmelidir. 
286

 Madde 20) Bankacılıkta etkin gözetim ve denetimin gereklerinden birisi de banka gruplarının 

konsolide bazda denetlenmesi konusunda bankacılık gözetim ve denetim otoritesinin yetkisinin 

bulunmasıdır. 
287

 Piyasa katılımcıları doğru ve yeterli bilgiyi temin edebilmeli, ancak bazı bilgilerin gizliliği 

hassasiyetleri nedeniyle gözetim ve denetim otoritelerince güvence altına alınmalıdır.  Bankalar ile 

gözetim ve denetim otoritesi arasında karşılıklı güven ilişkisinin oluşturulması için hassas bilgilerin 

gizliliği prensibine uyulması gerekmektedir.   
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bahsedilmektedir. Daha sonra ilgili Direktif’in yerine 89/646/EEC sayılı İkinci 

Bankacılık Direktifi getirilmiş ve bu Direktif’in 16. maddesi ile sır saklama 

yükümlülüğü ve sırların açıklanabileceği haller, ilk Direktif’in 12. maddesine göre 

daha detaylı açıklanarak genişletilmiştir. Son olarak; 18 Eylül 2000 tarihinde, 

kendisinden önceki Direktiflerin birçoğunu, bütünüyle yürürlükten kaldıran 

2000/28/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi’nin “Bilgi Alışverişi ve 

Mesleki Sırlar” başlıklı 30. maddesi; kredi kurumları, finans kurumları, yatırım 

hizmetleri ve sigorta şirketlerinin sır saklama yükümlülüğünü düzenlemiş, ayrıca 

yükümlülüğün istisnalarını da ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır
288

. 

 

AB müktesebatı, Birlik içerisinde faaliyet gösteren bankacılık, sermaye 

piyasaları ve sigortacılık otoritelerinin, hangi bilgileri hangi koşullar altında 

açıklayabileceği hususunu düzenlemiş olup hiçbir üye devlet, belirlenmiş olan bu 

koşullardan daha düşük bir gizlilik standardı uygulayamamaktadır; ancak bu 

standardın daha yüksek tutulması Üye Devletlerin kendi inisiyatifine bırakılmıştır
289

. 

 

AB üye ülkeleri arasında suç teşkil eden konularda karşılıklı işbirliği için 

yapılan protokolün 7. maddesi uyarınca; Herhangi bir üye ülke banka sırrı ilkesini, 

başka bir üye ülkenin karşılıklı işbirliği talebini reddetmek için gerekçe olarak 

gösterememektedir
290

.  

 

 Seksen iki milyondan fazla vatandaşı ile Almanya, AB içerisinde en kalabalık 

nüfusa sahip ülke konumundadır. Almanya, Birlik dahilinde en büyük ulusal 

ekonomiye sahip olma ve dünyanın en büyük üçüncü gayrisafi yurtiçi hasılasına 

sahip ülkesi olma özelliklerini de üzerinde taşımaktadır
291

.  

 

                                                 
288

 Tekin, a.g.e., s. 41; Tekşen, a.g.e., s. 53. 
289

 Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılık ve Araştırma Grubu, (Protocol established by the Council in 

accordance with Article 34 of the Treaty on European Union to the Convention on Mutual Assistance 

in Criminal Matters between the Member States of the European Union), “Banka Sırrı Kavramına 

İlişkin Ülke Düzenlemeleri” Bankacılar Dergisi, Sayı 46,  Eylül 2003, s. 38.  
290

 Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılık ve Araştırma Grubu, a.g.m.,  s. 38.  
291

 Ekonomik veriler 2007 yılı kesin sonuçlarıdır. http://tr.wikipedia.org/wiki/Almanya#Ekonomi 

(Erişim Tarihi: 15.03.2014). 
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 Alman hukukunda banka sırrı kavramının açık bir tanımı bulunmamakla 

birlikte banka sırrı ifadesi esas olarak müşteri sırrı anlamını da içererek 

kullanılmaktadır. Başka bir ifade ile Almanya’da banka sırrı, hem müşterinin hem de 

bankanın kendi sırları üzerindeki haklarını ifade etmektedir
292

. 

  

Almanya’da banka sırrını saklama yükümlülüğü, banka ile müşteri arasında 

kurulmuş olan ve bankayı, müşteri sırlarını gizli tutmakla yükümlü kılan özel hukuk 

sözleşmesine dayanmaktadır. Bunun yanı sıra Alman vergi kanunları da Devlet ile 

vatandaşlar arasındaki güven ilişkisinin korunmasını sağlamak amacıyla banka sırrını 

korumaktadır. Öyle ki; Alman mali kurumları, gizlilik ve genel banka sırrı 

yükümlülüklerinden ancak özel kanunlarda var olan düzenlemelerle veya müşterinin 

kendisinin ilgili banka sırrından feragat etmesi halinde kurtulmuş sayılır
293

.  

 

Bankaların sır koruma yükümlülüğü müşteri ile ilişkileri sona erse dahi 

devam etmektedir. Bununla birlikte Alman hukukunda banka sırrının sınırları 

çizilmiştir. Gerçekten belirli hallerde banka sırrının açıklanması zorunludur. Ceza 

usul kanunu ve vergi kanunlarında, bankaların sırrını muhafaza etme hakkına 

sınırlama getirilmiş ve bankayla ilgili ceza mahkemelerince veya yetkili vergi 

kurumlarınca bilgi ve belge talep edilmesi halinde; bankaların sır saklama hakkına 

sahip olmadığı hükme bağlanmıştır
294

. 

 

Almanya’da bankaların müşterileriyle olan sözleşmelerinin içeriğinde yer 

alan banka sırrına ilişkin maddelerdeki genel tanımlamalar, Genel İş Koşullarının da 

bir parçası olarak kabul edilmektedir. Buna göre, Genel İş Koşulları; 

 

- Bilgilerin ifşa edilmesi kanuni bir zorunluluk olmadıkça, 

- Müşteri, bilgilerin ifşa edilmesine rıza göstermedikçe ya da  

                                                 
292

 Harold Jung International Bank Secrecy (Editör: Denis Campell), London 1992, s.213 (Aktarım: 

Tekin, a.g.e., s. 34). 
293

 Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılık ve Araştırma Grubu, a.g.m.,  s. 45. 
294

 Jung, a.g.e., s. 218. 
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- Banka, ilgili işlemlerini bir kredi kurumuna bildirmeye yetkili olmadıkça; mali 

kurumların, müşterileriyle ilgili veri ve bilgileri kesinlikle bir banka sırrı olarak 

saklamak mecburiyetinde olduklarını öngörmektedir
295

.  

 

Banka sırrını saklama ödevine ilişkin yukarıda birinci koşulda bahsi geçen 

istisnasının kapsamı, Temmuz 2002 tarihli IV. Mali Piyasa Geliştirme Kanunuyla 

önemli oranda genişletilmiş olup terör ile mücadele kapsamında; banka denetçilerine, 

bankaların özel veri tabanlarında tutmak yükümlülüğünde oldukları önemli hesap 

bilgilerine doğrudan ve otomatik erişim hakkını veren bir yenilik getirilmiştir. Söz 

konusu yenilik; Almanya’daki bankalarda açılan ve tutulan nakit hesapların ve 

menkul kıymet hesaplarının çabuk takibine ve tespitine olanak sağlamak amacı ile 

Banka denetçilerine, bu bilgilere;  

 

- kendi görevlerini yapmak için,  

- yerli ve yabancı kanunların icra organları ve mahkemelerinin talepleri üzerine ve  

- mali yaptırımları uygulamaktan sorumlu olan otoritelerin talebi üzerine erişebilme 

hakkını düzenlemiştir
296

.  

 

 Alman Bankacılık Kanunu’nun 44. paragrafında, banka sırrını saklama 

yükümlülüğüne ilişkin istisnalardan en sert olanının yer aldığını da eklememiz 

gerekir. Buna göre; Federal Bankacılık Üst Kurulu yürüttüğü soruşturma kapsamında 

belirli bir gerekçe ileri sürmeden bankalardan bilgi talep edebilmekte, bankalara ait 

belgeleri inceleyebilmektedir
297

. 

 

Bir diğer istisna ise bir müşterinin ekonomik durumu veya kredibilitesine 

ilişkin genel nitelikte beyan ve açıklamalara ilişkindir. Bu beyan ve açıklamalar, 

müşterinin ticari faaliyetlerine ilişkin olabileceği gibi müşterinin kabul etmesi 

                                                 
295

 Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılık ve Araştırma Grubu, a.g.m.,  s. 45. 
296

 a.e.,  s. 46. 
297

 Jung, a.g.e., s. 225. 
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halinde, özel hesapların detaylarıyla da ilgili olabilir. Bilgilerin ifşa edilmesi talebi 

müşterinin meşru menfaatlerine aykırı değilse, ifşaya genel olarak izin verilir
298

. 

 

Alman hukukunda banka sırrına benzer bir başka düzenleme de ticari sırlara 

ilişkin hükümler içeren Alman Haksız Rekabet Kanunu’nda mevcuttur. Alman 

Haksız Rekabet Kanunu’nda ticari sırlar “iş ve işletme sırları” olarak ifade edilmiş 

olup söz konusu hükümler, bir işletmeyle hizmet ilişkisi içerisinde çalışan kişileri; 

işletmeye ait sırları haksız olarak yararlanmak, üçüncü bir kişiye yarar sağlamak, 

işletmeye zarar vermek maksadıyla açıklamaları halinde cezalandırmaktadır. 

Bankaların birer ticari işletme olmaları nedeniyle bankada hizmet ilişkisi içerisinde 

çalışanlar için de aynı hükümler geçerlidir
299

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
298

 a.e., s. 46. 
299

 Bilge, a.g.e., s. 62. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

3. VERGİ MAHREMİYETİNİN İHLALİ VE BANKA SIRRININ    

    AÇIKLANMASINA BAĞLANAN SONUÇLAR 

 

3.1. Suç ve Kabahat Tanımlaması 

 

 Toplum hayatının huzurlu bir şekilde sürdürülebilmesinin en önemli faktörü 

kişilerin birbirleri ile olan ilişkilerinin düzenlenmesine ve disiplin altına alınmasına 

bağlıdır. Toplum düzenini kurmak için belli başlı kurallar öngörülmüş olup bunlar 

ahlak, din, görgü ve hukuk kurallarıdır. Hukuk kurallarının diğerlerinden farkı devlet 

gücü ile desteklenen yaptırımlara bağlanmış olmasıdır. Öyle ki; yaptırıma 

bağlanmamış hukuk kuralları toplumsal düzeni sağlayamazlar
300

.   

 

 Hukuk kuralları; kişiler arasındaki ilişkileri düzenlerken kişilerin karmaşadan 

uzak bir hayata sahip olmalarını başka bir ifade ile toplumun düzenini sağlayıp, 

ihtiyaçlarını karşılamayı ve adaletin sağlanmasını hedeflemektedir. Bu doğrultuda; 

hukuk kuralları, içerisinde emir ve yasakları barındırmaktadır ki bu emir ve yasaklara 

uyulması esastır
301

. 

 

 Hukuka aykırı olan çok sayıda fiil bulunmaktadır. Belirtilmelidir ki, bu 

fiillerden bazıları hukuk düzenine karşı ağır ihlal oluştururken bazıları ise daha hafif 

ihlal konumunda yer almaktadır. Daha hafif sayılan fiiller kabahat olarak 

tanımlanmaktadır ve karşılığında idari para cezası yaptırımı uygulanmaktadır. Oysa 

hukuk düzenini ağır ihlale maruz bırakan fiiller suç olarak nitelendirilmekte ve ceza 

hukuku ilkeleri doğrultusunda işlem görmektedir
302

.  

 

                                                 
300

 Şenyüz, a.g.e., s. 1. 
301

 a.e., s. 1. 
302

 Mehmet Emin Artuk – Ahmet Gökçen – Caner Yenidünya, 5237 sayılı Kanun’a Hazırlanmış 

Ceza Hukuku Özel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2006, s. 10. 
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 Genel ceza hukukunda suçlar için hapis cezası, kabahatler için ise para cezası 

öngörülmektedir. Suç ile kabahat arasında mevcut olan bir diğer farklılık, yaptırımı 

uygulayacak makam bakımından ortaya çıkmaktadır. Suçlara ilişkin cezalara 

mahkemeler yani adli yargı mercileri hükmederken kabahatlere uygulanacak cezalara 

idare karar vermektedir
303

. Ancak gerek suç gerekse kabahatlere karşı verilecek 

cezaların temelinde caydırıcılık amacı yatmaktadır
304

. 

 

 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 3/b maddesinin, idari para cezası veya 

mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımı gerektiren tüm fiilleri kabahat sayması 

karşısında idari para cezasını gerektiren idari vergi suçlarının da kabahat sayılması 

mecburiyeti ortaya çıkmıştır. Öyle ki; Kabahatler Kanunu yürürlüğe girmesine 

rağmen VUK’ta halen, yaptırımına vergi idaresi tarafından uygulanacaklar ile ceza 

mahkemeleri tarafından karar verilecek eylemlerin ikisine de “vergi suçu” deniyor 

olması nitelendirmenin tam anlamıyla yapılmadığını göstermektedir
305

.  

 

3.1.1. Vergi Kabahatleri 

 

 Vergi ödevlerinin yerine getirilmemesi neticesinde kanunların cezalandırdığı 

fiiller vergi kabahati olarak adlandırılmaktadır
306

. Vergi kabahati kavramı ile 

ulaşılmak istenen amaç; hazineyi vergi kaybına uğratan ya da uğratma tehlikesi 

bulunan kimseleri cezalandırmak ve dolayısıyla bir gelir kaybına uğramamaktır. 

Kabahatlere uygulanacak cezalar, vergi idareleri tarafından idari usullerle ve yargı 

kararı gerektirmeksizin uygulanan mali ve idari nitelikli yaptırımlardır. Başka bir 

ifade ile vergi hukuku sisteminde genelde idari vergi suçları olarak adlandırılan ve 

aslında birer vergi kabahati olan fiillerin yaptırımı sadece parasaldır
307

.   

 

                                                 
303

 Nurettin Bilici, Vergi Hukuku Genel Hükümler, Türk Vergi Sistemi, Seçkin Yayınları, Ankara, 

2010, s. 85. 
304

 a.e., s. 85. 
305

 Şenyüz, a.g.e., s. 11. 
306

 a.e., s. 12. 
307

 Mualla Öncel – Ahmet Kumrulu – Nami Çağan, Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 2010, s. 

211; Şenyüz a.g.e., s. 12.  
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 Vergi kabahatleri adına korunan hukuki menfaat; genel anlamda idari düzenin 

sağlanması, özel anlamda ise hazine yararıdır. Bununla birlikte vergi kabahatleri 

kendi arasında zarar kabahati ve tehlike kabahati niteliği taşıyabilmektedir. Zarar 

(netice) kabahati olarak vergi ziyaı kabahati gösterilebilir. Çünkü ortada, hazinenin 

bir vergi kaybı vardır
308

. Tehlike kabahati bakımından usulsüzlük eylemleri örnek 

verilebilir. Gerçekten, usulsüzlük kabahatinde hazinenin henüz bir vergi kaybı söz 

konusu değildir. Usulsüzlük kabahati dahilinde; vergi kanunlarındaki şekle ve usule 

müteallik hükümlere riayet edilmemesinden kaynaklanan bir kabahat mevcuttur ki bu 

durum, ileride vergi kaybına yol açabilecek elverişli bir ortam meydana 

getirebilecektir
309

.  

 

3.1.2. Vergi Suçları 

 

 Vergi kabahatlerine karşı uygulanan cezalar hazine çıkarını korumaya yönelik 

iken vergi suçları için öngörülen yaptırımlar daha ziyade kamu yararını ön planda 

tutmaktadır
310

. Gerçekten, vergi kanunlarının ihlali durumunda kural olarak para 

cezası uygulanmakta iken bazı özellikli, kamu düzenini bozan eylemlerin 

karşılığında para cezası yerine ya da para cezasına ilaveten hürriyeti bağlayıcı cezalar 

öngörülmüştür ki söz konusu eylemler “kaçakçılık”, “vergi mahremiyetinin ihlali” ve 

“mükellefin özel işlerini yapmak” suçlarından meydana gelmekte olup bunlar, vergi 

suçları olarak ifade edilmektedir
311

. ŞENYÜZ; kitabında, VUK 5. maddenin son 

fıkrasında belirtilen haysiyet ve şerefe tecavüz suçunu ve VUK m. 246/ 2 de yazılmış 

olan Ekim sayım beyanlarını denetlememe suçunu da vergi suçları kategorisine dahil 

etmiştir
312

. 

 

 Türk Hukukunda; bütün suçların ve cezaların TCK’da düzenlenmesi mümkün 

olmadığından, vergi suçları da temel ceza kanunu olan TCK’nın dışında, içerisinde 

ceza hükümleri barındırması dolayısı ile “yan ceza kanunu” niteliği kazanan VUK’da 

                                                 
308

 Öncel – Kumrulu – Çağan, a.g.e., s. 211; Ayrıca Bkz. VUK. m. 341. 
309

 a.e., s. 211; Ayrıca Bkz. VUK  m. 351 ve m. 352.  
310

 Şenyüz, a.g.e., s.222; Fatma Taş, a.g.e., s. 51. 
311

 Bilici, a.g.e., s. 91. Ayrıca Bkz. m. 359 – m. 363. 
312

 Şenyüz, a.g.e., s. 223. 
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düzenlenmiştir
313

. Bununla birlikte vergi suçlarına ilişkin yargılama ceza 

mahkemeleri tarafından yapılmaktadır
314

. Belirtilmelidir ki; TCK genel bir ceza 

kanunudur. VUK’ta yer alan ceza hükümlerinin yer aldığı dördüncü kitap ise özel bir 

ceza kanunudur. Bu durumda vergi ceza hukuku, genel ceza hukukunun bir 

tamamlayıcısı konumundadır
315

.   

 

3.1.2.1. Vergi Mahremiyetinin İhlali Suçu 

 

 VUK 5. maddesinde, yukarıda açıkladığımız üzere; vergi mahremiyetinin 

içeriği, yasağa uymak zorunda olan kimseler ve vergi mahremiyetinin istisna 

hallerinden söz edilmiştir. Buna karşılık VUK da vergi mahremiyetini ihlal edenlere 

karşı uygulanacak yaptırım “vergi mahremiyetinin ihlali” başlıklı 362. maddede 

belirtilmiştir. Maddede “Bu Kanunda yazılı vergi mahremiyetine uymaya mecbur 

olan kimselerden bu mahremiyeti ihlal edenler, Türk Ceza Kanununun 239 uncu 

maddesi hükümlerine göre cezalandırılır” denilmektedir.  

 

 Vergi mahremiyetinin ihlali, beşinci maddede belirtilen kimseler tarafından 

görevleri esnasında işlenebilecek bir suçtur. İfşa etmek, açıklamaya yetkili olmayan 

kişi tarafından; başkalarının sırrın konusu hakkında kısmen ya da tamamen bilgi 

sahibi olmasını sağlayan hareketin yapılmasıdır. Sırrın ifşasının bir kişiye ya da 

birden fazla kişiye yapılmasının ve yazılı ya da sözlü açıklanmasının suçun oluşması 

bakımından bir önemi yoktur
316

.  

 

 Benzer başka bir düzenleme de 6183 sayılı AATUHK’ nun “Yasaklar ve 

Cezalar” başlıklı ve “sırrın ifşası” alt başlıklı 107. maddesinde mevcuttur. Madde de 

“Bu kanunun tatbikinde vazifeli bulunan kimseler, bu vazifeleri dolayısıyla amme 

borçlusunun ve onunla ilgili kimselerin şahıslarına, mesleklerine, işlerine, muamele 

ve hesap durumlarına ait öğrendikleri sırlarla, gizli kalması lazım gelen diğer 

                                                 
313

 Şenyüz, a.g.e.,s. 222. 
314

 Bilici, a.g.e., s. 91. 
315

 Şenyüz, a.g.e.,s. 222. 
316

 Pehlivan, a.g.e., s. 109. 
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hususları ifşa ettikleri takdirde Türk Ceza Kanununun 239 uncu maddesine göre 

cezalandırılır. Bu Kanunun 41 inci maddesine göre amme alacağını tahsil yetkisi 

verilen kuruluşlara, yapacakları tahsile yönelik bilgilerin ve 22/A maddesine göre 

borcun olmadığına dair belgeyi arama zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlara, 

ödeme ve işleme taraf olanlara ilişkin borç bilgilerinin verilmesi sırrın ifşası 

sayılmaz; bu kurum ve kuruluşlarda vazifeli bulunan kimseler edindikleri bilgileri 

ifşa ettikleri takdirde birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılırlar. Bu bilgilerin 

verilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir” denilmektedir. 

Buradan hareketle, VUK m. 362 de ve AATUHK m. 107 de düzenlenen suçun, 

meslek sırrının ifşası suçu olduğu ve TCK m. 239 daki düzenleme doğrultusunda 

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

açıklanması suçuyla bağlantı kurulduğu görülmektedir
317

. 

 

 Görevden ayrıldıktan sonra öğrenilen sırlar, vergi mahremiyetinin ihlali suçu 

kapsamında değerlendirilmemelidir. Öyle ki vergi mahremiyeti görev sırasında 

öğrenilen bilgi ve belgelerin saklanması yükümlülüğünü ifade eder. Ancak görevden 

ayrıldıktan sonra öğrenilen sırların ifşa edilmesi ya da kullanılması halinde duruma 

göre TCK m. 258, m. 336 ya da yine 239. madde de yer alan yaptırımlara 

başvurulacaktır
318

.  

 

 Vergi mahremiyetinin ihlali suçunun meydana gelmesi için sırrın ifşası yeterli 

olup ayrıca kullanılmış olması şart değildir. Belirtilmelidir ki, sırrın ifşa edilmeden 

kullanılmış olması da suçtur
319

. Aşağıda vergi mahremiyetinin ihlali sayılacak fiiller 

üzerinde durularak devam edilecektir. 

                                                 
317

 Nihal Saban, Vergi Hukuku, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2009, s. 256. 
318

 Şenyüz, a.g.e., s. 300. 
319

 a.e., s. 299. 

Göreve ilişkin sırrın açıklanması  

 Madde 258/1) Görevi nedeniyle kendisine verilen veya aynı nedenle bilgi edindiği ve gizli kalması 

gereken belgeleri, kararları ve emirleri ve diğer tebligatı açıklayan veya yayınlayan veya ne suretle 

olursa olsun başkalarının bilgi edinmesini kolaylaştıran kamu görevlisine, bir yıldan dört yıla kadar 

hapis cezası verilir.  

(2) Kamu görevlisi sıfatı sona erdikten sonra, birinci fıkrada yazılı fiilleri işleyen kimseye de aynı 

ceza verilir.  
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3.1.2.1.1.Vergi Sırrının İfşası 

 

 Vergi sırrının ifşası ile sırları kısmen ya da tamamen öğrenmemesi gereken 

kişiler, failin açıklama veya elverişli hareketleri neticesinde bunları öğrenmiş olurlar. 

Açıklama veya elverişli hareketlerin şeklinin ve içeriğinin önemi olmadığına 

yukarıda genel olarak değinmiştik. Daha ayrıntılı bir şekilde belirtilecek olursa; 

açıklama ya da elverişli hareketler yazılı veya sözlü olabilir. Bilgiyi içeren belge 

veya kayıtların okutulması veya bunların verilmesi gibi maddi vasıtalar da 

kullanılabilir. Belirtilmelidir ki, açıklama yapılırken, sırrın gizli kalması hususunda 

tembihatta bulunulması fiili suç olmaktan çıkartamaz. Yine, açıklama veya elverişli 

hareketin ifşa sayılabilmesi bakımından sırların kullanılmış olma şartı 

bulunmamaktadır
320

.  

 

 VUK m. 5 te belirtilen kişilerin görevleri sırasında öğrendikleri sır saklama 

yükümlülüğü görevlerinden ayrılsalar dahi devam etmektedir. Öyleyse suçun 

meydana gelmesi açısından ihlalin ne zaman gerçekleştiği önemli değildir. 

Gerçekten, fail görev sırasında öğrenmiş olduğu sırrı görevden ayrıldıktan sonra ifşa 

ederse yine vergi mahremiyetinin ihlali suçunu işlemiş olacaktır
321

. 

  

3.1.2.1.2. Sırrın Kendi Veya Başkalarının Yararına Kullanılması 

 

 Vergi mahremiyeti kuralına göre sırları öğrenen kişi, bunları kendisinin ya da 

üçüncü kişilerin (başkalarının) yararına kullanamaz. Burada kullanmadan maksat, 

sırdan elde edilecek menfaatin, sırrın açıklanmadan sağlanması da olabilir. Öyle ki, 

sır açıklanarak menfaat temin edilirse zaten sırrın ifşası fiili gerçekleşmiş olacaktır. 

                                                                                                                                          
Madde 336/1) Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve 

niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklayan kimseye üç yıldan beş yıla kadar hapis 

cezası verilir.  

(2) Fiil, savaş zamanında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî 

hareketlerini tehlikeye sokmuş ise faile on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir.  

 (3) Fiil, failin taksiri sonucu meydana gelmiş ise, birinci fıkrada yazılı olan halde faile altı aydan iki 

yıla, ikinci fıkrada yazılı halde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. 
320

 a.e., s. 299. 
321

 Saban, a.g.e., s. 255; Şenyüz, a.g.e., s. 300. 
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Buradan hareketle fail, sırrı ifşa etmeksizin, sadece sırrı öğrenmiş olmasından 

mütevellit kendisine ya da başkasına bir menfaat sağlamış ise onu yalnızca kullanmış 

sayılır
322

.  

 

 Kullanma fiilinin cezalandırılabilmesi, failin bizzat kendisine ya da 

başkasının yararına netice elde etmiş olmasına bağlıdır. Sırrın kullanılması 

sonucunda sağlanılacak yarar maddi olabileceği gibi manevi de olabilir
323

. 

Belirtilmelidir ki, sırların kullanılmış sayılabilmesi bakımından mükellefin zarar 

görme şartı söz konusu değildir
324

. 

 

3.1.3. Şikayet Koşulu 

 

 Vergi mahremiyetinin ihlaline ilişkin olarak gerek VUK’ta gerekse başka bir 

kanunda özel bir soruşturma ve kovuşturma şekli öngörülmediğinden ötürü suçun 

soruşturulması ve kovuşturulmasının şikayete tabi olmadığı görüşü mevcuttur. Başka 

bir ifade ile VUK m.362 den TCK m.239 a yapılan atfın sadece yaptırıma yönelik 

olduğu, TCK 239’ncu maddede yer alan şikayet koşulunun vergi mahremiyetinin 

ihlali bakımından geçerli olmadığı savunulmaktadır
325

. Buna karşılık vergi 

mahremiyetinin ihlali suçu adına TCK 239’ncu maddeye yapılan göndermenin 

maddenin tamamına ilişkin olduğu, bu nedenle sadece ceza miktarı değil madde de 

geçen tüm hükümlerin dikkate alınması gerektiği görüşü de mevcuttur. Doktrin de 

ağır basan görüş; atfın sadece yaptırıma ilişkin olmadığı, maddenin tamamının 

dikkate alınması gerektiği yönündedir. Bu nedenle vergi mahremiyetinin ihlali suçu 

şikayete tabi suçlar arasında yer almaktadır 
326

.  

 

                                                 
322

 Şenyüz, a.g.e., s. 300. 
323

 Bayraklı, a.g.e., s. 335; Şenyüz, a.g.e., s. 300.  
324

 Şenyüz, a.g.e., s. 300. 
325

 Çetin Arslan, “Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu (VUK md.. 362)”, Hacettepe Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, Sayı:2 2013,  s. 26.  
326

 Şenyüz a.g.e., s. 301. ,Yusuf Gökhan Penezoğlu, “Vergi Suçları Ve Yeni Türk Ceza Kanunu 

Genel Hükümlerinin Vergi Suçlarına Etkisi”  

http://www.vergidegundem.com/tr_TR/publicationPaper?categoryName=Vergide&publicationNumbe

r=1&publicationYear=2005&publicationId=66666143 (Erişim Tarihi: 02.03.2014). 
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 VUK 362. maddede, vergi mahremiyetini ihlal edenler adına TCK’nın 239. 

maddesine yapılan bir atıf söz konusudur. TCK 239. maddenin 3. fıkrasında “Bu 

sırlar, Türkiye'de oturmayan bir yabancıya veya onun memurlarına açıklandığı 

takdirde, faile verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. Bu halde şikayet koşulu 

aranmaz” denilmektedir. Bu doğrultuda, vergi mahremiyetini ihlal edenler adına 

şikayet koşulunun, ilgili sırların, Türkiye'de oturmayan bir yabancıya veya onun 

memurlarına ifşa edilmesi durumunda geçerli olmadığı ve failin resen soruşturma ve 

kovuşturmaya tabi olduğu anlaşılmaktadır
327

.  

 

3.1.4 Suçun Cezası 

 

 VUK 362. maddesinde vergi mahremiyetine uymaya mecbur olan 

kimselerden bu mahremiyeti ihlal edenlerin, Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri 

sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması” başlıklı TCK m. 239 

hükümlerine göre cezalandırılacağı belirtilmiştir. TCK 239 da; 

“(1) Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu ticari sır, bankacılık 

sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilere veren veya 

ifşa eden kişi, şikayet üzerine, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar 

adli para cezası ile cezalandırılır. Bu bilgi veya belgelerin, hukuka aykırı yolla elde 

eden kişiler tarafından yetkisiz kişilere verilmesi veya ifşa edilmesi halinde de bu 

fıkraya göre cezaya hükmolunur.  

(2) Birinci fıkra hükümleri, fenni keşif ve buluşları veya sınai uygulamaya ilişkin 

bilgiler hakkında da uygulanır.  

(3) Bu sırlar, Türkiye'de oturmayan bir yabancıya veya onun memurlarına 

açıklandığı takdirde, faile verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. Bu halde şikayet 

koşulu aranmaz.  

(4) Cebir veya tehdit kullanarak bir kimseyi bu madde kapsamına giren bilgi veya 

belgeleri açıklamaya mecbur kılan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasıyla 

cezalandırılır” denilmektedir.  

                                                 
327

 Hatice Yurtseven - Burçin Buran, “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Çerçevesinde Vergi 

Mahremiyetinin Değerlendirilmesi”, Electronic Journal of Vocational Colleges, Aralık ,2012, s. 53, 

http://www.ejovoc.org/makaleler/aralik_2012/pdf/06.pdf (Erişim Tarihi: 03.03.2014). 
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 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye 

Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkında Kanun’a göre; sulh hukuk 

mahkemeleri üst sınırı iki yıla kadar hapis cezası gerektiren fiiller yoluyla işlenen 

suçlara, ağır ceza mahkemeleri ise on yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlara 

ilişkin davalara bakmakla görevlendirilmişlerdir
328

. Vergi mahremiyetinin ihlali 

suçuna ilişkin davanın, söz konusu suç için öngörülen cezanın üst sınırının üç yıl 

olduğu göz önüne alındığında, Asliye Ceza Mahkemesinde görüleceği açıktır
329

.  

 

 5237 sayılı TCK’nın 45. maddesinde “suç karşılığında uygulanan yaptırım 

olarak cezalar, hapis ve adli para cezalarıdır” denilmektedir. Böylelikle eski sistemde 

var olan ağır hapis, hafif hapis, ağır para ve hafif para cezaları sistemi terkedilmiş, 

bunun yerine “hapis ve adli para cezaları” sistemi öngörülmüştür
330

. 

 

 Vergi mahremiyeti, 213 sayılı VUK ‘nun 5. maddesinde düzenlenmiş olup 

ihlali halinde aynı Kanun’un 362. maddesinde TCK m. 239 a atıf yapılarak hürriyeti 

bağlayıcı ceza ile karşılık bulacağına hükmedilmiştir. Belirtilmelidir ki vergi 

mahremiyetini ihlal suçunun cezası, 5278 sayılı Kanun’un 278. maddesi ile 

değişiklik yapılmadan evvel VUK 362. maddede, mülga 765 sayılı TCK’nın 198. 

maddesine atıf yapılarak düzenlenmişti
331

. 765 sayılı TCK, 26.09.2004 tarihli 5237 

sayılı yeni TCK’nın yürürlüğe girmesiyle geçerliğini kaybetmiş olduğundan ilgili 

maddeye yapılan atıflar boşta kalmıştır. Söz konusu boşluk, 5252 sayılı Türk Ceza 

                                                 
328

 5235 Sayılı Kanun, Madde 10) Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, iki yıla 

kadar (iki yıl dahil) hapis cezaları ve bunlara bağlı adlî para cezaları ile bağımsız olarak hükmedilecek 

adlî para cezalarına ve güvenlik tedbirlerine ilişkin hükümlerin uygulanması, sulh ceza 

mahkemelerinin görevi içindedir.  

 Madde 11) Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, sulh ceza ve ağır ceza 

mahkemelerinin  görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakıl 

 Madde 12) Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, Türk Ceza Kanununda yer 

alan yağma (m. 148), irtikâp (m. 250/1 ve 2), resmi belgede sahtecilik (m. 204/2), nitelikli 

dolandırıcılık (m. 158), hileli iflâs (m. 161) suçları ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve 

on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza 

mahkemeleri görevlidir. 
329

 Şenyüz, a.g.e., s. 301-302. 
330

 Hakan Üzeltürk,” Ekonomik Suçlar ve Vergiler”, Ekonomik Suç ve Ceza Sempozyumu”, 30 

Nisan 1 Mayıs 2005, Ankara, s. 230; Fatma Taş, a.g.e., s. 42. 
331

 765 Sayılı TCK Madde 198) “Bir kimse resmi mevki veya sıfatı veya meslek ve sanatı icabı olarak 

ifşasında zarar melhuz olan bir sırra vakıf olup ta meşru bir sebebe müstenit olmaksızın o sırrı ifşa 

ederse üç aya kadar hapis ve elli liraya kadar ağır cezayi nakdiye mahkum olur. Eğer zarar vaki olmuş 

ise cezayı nakdi elli liradan az olamaz”. 
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Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunu’nun “Yollamalar” 

başlıklı 3. maddesinde yer alan ifade ile giderilmeye çalışılmıştır
332

.  

 

 5252 sayılı Kanun’un 3. maddesindeki atfın zımni içerikli olması vergi 

mahremiyetini ihlal edenlere verilecek ceza konusunda tartışmalara sebebiyet 

vermiştir. MADEN; kanun sistematiği, suç işleyenlerin sıfatı, suçun niteliği 

kriterlerini kullanarak 765 sayılı TCK’nın 198. maddesinin 5237 sayılı yeni TCK’da 

karşılığının olmadığını ve vergi mahremiyetinin ihlaline ceza verilemeyeceğini 

savunmuştur
333

.  

 

 KARAARSLAN ve BAYRAKLI’ya göre 765 sayılı TCK’nın 198. 

maddesinin karşılığı 5237 sayılı TCK’ da 258. maddedir
334

. ARSLAN da vergi 

mahremiyetinin ihlali suçunun karşılığının 258. madde olduğunu belirtmiştir
335

.  

 Bahsi geçen 198. maddenin yeni TCK’daki karşılığı olarak 336’ncı
336

, 

134’ncü ve 137. maddelerin de gösterildiğini eklememiz gerekir
337

.  

                                                 
332

Fatma Taş, a.g.e., s. 155; 5252 sayılı Kanun, Madde 3) Mevzuatta, yürürlükten kaldırılan Türk 

Ceza Kanununa yapılan yollamalar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda bu hükümlerin karşılığını 

oluşturan maddelere yapılmış sayılır. 

(2) Mevzuatta, yürürlükten kaldırılmış Türk Ceza Kanununun kitap, bab ve fasıllarına yapılmış olan 

yollamalar, o kitap, bab ve fasıl içinde yer almış hükümlerin karşılığını oluşturan 5237 sayılı Türk 

Ceza Kanununun maddelerine yapılmış sayılır”.  
333

 Bkz. Muhsin Maden, “Yeni TCK’nın VUK’a Göre Verilen Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara 

Etkisi”, Yaklaşım, Ocak 2005, Sayı: 18, (Aktarım: Fatma Taş, a.g.e., s. 158). 
334

  Mehmet Karaarslan, “Ceza Mevzuatında Yapılan Değişikliklerin Vergi Kaçakçılığı Suçuna 

Etkisi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 64, 2006, s. 117; Bayraklı, a.g.e., s. 292, 
335

 Mehmet Arslan, Vergi Hukuku, 5. Baskı, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2006, s. 265 (Aktarım: 

Oktar, a.g.e., s. 358. 
336

 M. Kamil Mutluer, Vergi Genel Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006, s. 

310, (Aktarım: Oktar, a.g.e.,s. 358; Fatma Taş, a.g.e., s. 158).  
337

 Öncel – Kumrulu – Çağan, Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 2006, s. 215, (Aktarım: 

Oktar, a.g.e., s. 358) Madde 134. - (1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlâl eden kimse, altı aydan 

iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda 

alınması suretiyle ihlâl edilmesi hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz. 

(2) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır. Fiilin basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, ceza yarı oranında artırılır. 

Kişisel verilerin kaydedilmesi 

Madde 135/1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis 

cezası verilir. 

(2) Kişilerin siyasî, felsefî veya dinî görüşlerine, ırkî kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlakî 

eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri 

kişisel veri olarak kaydeden kimse, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. 

 

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme; 
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 ARSLAN-AZİZOĞLU, ERDEM ve ŞENYÜZ ise 198. maddenin karşılığının 

YTCK’ DA 239. madde olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir
338

. Nihayet, 5278 

sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 67/g maddesi ile vergi 

mahremiyetinin ihlali suçunu işleyenlerin 5237 sayılı TCK’nın 239’ncu maddesine 

göre cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır
339

. Bu düzenleme ile birlikte 765 sayılı 

TCK’nın “cürümler” başlıklı ikinci kitabının, “hürriyet aleyhinde işlenen cürümler” 

başlıklı ikinci babının, “sırrın masuniyeti aleyhinde cürümler” başlıklı beşinci 

faslında bulunan 198. maddesinin, 5237 sayılı yeni TCK’daki karşılığı olarak “özel 

hükümler” başlıklı ikinci kitabının, “topluma karşı suçlar” başlıklı üçüncü kısmının, 

“ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçlar” başlıklı dokuzuncu bölümünde yer alan 

239’ncu maddesi kabul edilmiştir. OKTAR; 239. maddenin; 765 sayılı TCK’ da, 

Kanun’un ikinci kitabının, altıncı babının beşinci fasılda “ticaret ve sanayie ve 

müzayedeye hile ve fesat karıştırmak cürümleri” başlığı altında yer alan 364. madde 

hükmünün karşılığı olduğunu belirtmektedir
340

. 

 

  Vergi mahremiyeti ilkesi Anayasa’nın 20. maddesindeki “özel hayatın 

gizliliği ilkesinin” bir türevi olarak kabul edildiği takdirde; 765 sayılı TCK’da yer 

alan 198. maddenin 5237 sayılı TCK’daki karşılığı, “kişilere karşı suçlar” başlıklı 

ikinci kısmın, “özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar”ı tanımlayan 

dokuzuncu bölümündeki 134 ve 137. maddeler olacaktır
341

.  

                                                                                                                                          
Madde 136/1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, 

bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Nitelikli hâller 

Madde 137/1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların; 

a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle, 

b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, 

İşlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. 
338

Çetin Arslan, Bahattin Azizoğlu, Yeni Türk Ceza Kanunu Şerhi, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 2004, s. 

995-996;Tahir Erdem “Vergi Mahremiyetinin İhlali Suçu ve Yeni Ceza Yasası Sonrasında Bu 

Suça Uygulanacak Ceza II” Aralık, 2005, Sayı: 156, s. 157; Şenyüz, Vergi Ceza Hukuku, Bursa, 

2005, s. 269. (Aktarım: Fatma Taş, a.g.e., s. 158,159). 
339

 Oktar, a.g.e., s. 358. 
340

 Madde 364) Bir kimse sıfat veya memuriyeti yahut meslek ve sanatı icabınca vakıf olup ta gizli 

tutmağa mecbur olduğu fenni keşif ve ihtiralara, yahut sınai tatbikata müteallik malumatı ifşa ederse 

mutazarrır olan kimsenin şahsi davası üzerine altı aya kadar hapse ve onbeş liradan yüz liraya kadar 

ağır cezayi nakdiye mahkum olur. Oktar, a.g.e., s. 358. 
341

 Oktar, a.g.e., s. 358. 
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  Bu değerlendirmeler neticesinde 5728 sayılı kanunla VUK m.362’de yapılan 

düzenleme ile kanun koyucunun vergi mahremiyetinin ihlalini, 765 sayılı TCK’dan 

farklı olarak kişilerin özel hayatlarının gizliliğine karşı işlenen bir suç olarak değil, 

topluma karşı işlenen bir suç olarak nitelendirildiği görülmektedir
342

. 

 

 Vergi mahremiyetinin ihlali suçu hürriyeti bağlayıcı ceza ile karşılık bulan 

suçlar arasında yer almaktadır. Suç için öngörülen ceza TCK m. 239/1 hükmüne göre 

bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasıdır. Özellik arz 

eden durumların olması halinde cezanın nasıl şekilleneceği yine 239. madde de 

devam eden fıkralarda belirtilmiştir.  Burada önem arz eden husus, cezanın hapis 

yanında adli para cezası biçiminde verilmek üzere düzenlendiğidir
343

. Belirtilmelidir 

ki, erteleme ve hapis cezasının para cezasına çevrilmesine ilişkin hükümler 

saklıdır
344

.  

 

 Ceza davası için davalı olması gereken tarafın VUK 5. madde hükmünde  

sayılan memur ve hakimler olması durumunda, söz konusu kişilerin soruşturması 

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 

ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun da belirtilen esaslar doğrultusunda 

gerçekleştirilecektir
345

.  

 

3.1.4.1. Vergi Mahremiyetinin İhlali Suçunda Tazminat Davası 

 

  İdari eylemler, kamu görevi dolayısı ile kamu gücüne dayanan idarenin tek 

yanlı olarak aldığı hukuksal kararları uygulamasıdır. 1982 Anayasası, idari 

eylemlerden ötürü çıkarları zedelenen ya da hakları ihlal edilen kişilere idari dava 

açma hakkı tanımış olup, söz konusu davalar idari yargı yerlerinde açılmaktadır
346

.   

 

                                                 
342

 a.e., s. 358. 
343

 Şenyüz, a.g.e., s. 301. 
344

 a.e., s. 301. 
345

 Fatma Taş, a.g.e., s. 193-194. 
346

 Şevket Apalak “İdari Davalarda Yürütmenin Durdurulması” Sayıştay Dergisi Sayı: 31, s. 10 
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  Her ne kadar adı idari eylem olsa da bu eylem de insan tarafından yerine 

getirilmektedir. Ancak burada sorumluluğun şartı olan fiil, idareden çıkmış olmalı ya 

da idareye isnat edilebilir bir fiil olması gerekmektedir. Bu noktada kusursuz 

sorumluluk kavramı devreye girmektedir ki bu hallerde idare hiçbir kusuru olmasa 

bile sorumlu tutulmaktadır. Ayrıca nedensellik bağı olarak adlandırılan; hukuken 

korunan bir menfaate yönelik olarak parasal anlamda maddi ya da manevi zararın 

ortaya çıkmış olması ve idarenin ilgili işlemiyle bağlantılı olabilmesi şartı 

aranmaktadır
347

. 

 

  İdari yargı organına açılan bu dava, ortaya çıkan zararın tazminini konu alan 

“tam yargı davası” niteliğinde olmaktadır. Yargılama İYUK hükümleri çerçevesinde 

gerçekleştirilecektir. Açılacak idari davada davalı olarak gösterilecek makam ise 

bakanlık düzeyinde olacaktır. Öyleyse vergilendirme işlemleriyle ilgili idari 

aşamalarda ortaya çıkan ihlaller nedeniyle ortaya çıkan zararın giderilmesi davaları 

Maliye Bakanlığı’na karşı açılacaktır
348

.   

 

 Yargılama aşamasında ortaya çıkan ihlallerin çıkaracağı zararların giderilmesi 

davaları, yargı kuruluşlarının idari teşkilat olarak bağlı bulunduğu Adalet 

Bakanlığı’na karşı açılacaktır. Yargılama sonucunda idarenin tazmin 

yükümlülüğünün idari yargı kararıyla saptanması halinde, idarenin işlediği fiil 

nedeniyle idareyi zarara uğratan kişiye rücu etmesi mümkündür. Bu açıklamalar 

doğrultusunda; vergi mahremiyetinin ihlali nedeniyle zararın giderilmesini konu alan 

davanın idareye karşı açılacağı sabittir
349

.   

 

3.1.4.2. Vergi Mahremiyetinin İhlali İle Birlikte Açılabilecek Hukuk 

Davaları 

 

 Vergi mahremiyetinin ihlali suçu gerçekleştiğinde, açılacak tazminat 

davasında davalı tarafın idare olması, söz konusu ihlal için ayrıca hukuk davası 

                                                 
347

 Kemal Gözler, İdare Hukuku, Cilt II, Ekin Kitabevi, Bursa, 2003, s. 1173 - 1174. 
348

 Fatma Taş, a.g.e., s. 182. 
349

 a.e., s. 182. 
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açılmasını engelleyen bir durum değildir. Başka bir ifade ile bazı durumlarda idari 

davanın yanı sıra hukuk davaları da açılabilir
350

.    

 

 Örneğin; mahremiyet dahilinde bulunan bilgiler önce bir gazeteciye aktarılmış 

olsun. Gazetecinin yazı dizisi biçiminde sürdürdüğü haberler ihlal fiili niteliğinde 

olacak ve bu durumda gazeteciye karşı, hak ihlalinin devamı boyunca mahrem 

bilgileri ifşa edilen kişi tarafından dava açma hakkı doğacaktır. Hiç şüphesiz bu 

davanın akabinde oluşan zararın tazmini için de dava açma hakkı devam eder
351

. 

Verdiğimiz örnek olay doğrultusunda, kişi sırlarının bir yayın organında 

açıklanacağını evvelden duyarsa buna önleme davası açarak engel olabilir
352

. 

 

 Hukuksal bir ilişkinin mevcut olup olmadığına yönelik açılan davalar tespit 

davalarıdır. Tespit davaları, dava konusu edilen fiili tespit etmek amacıyla açılır. Bu 

dava eda davalarının öncüsü olarak nitelendirilmektedir ki her durumda açılabilir. 

Gerçekten gerek hukuki ilişkinin varlığına ulaşabilmek amacıyla gerekse de menfi 

tespit davası olarak adlandırılan hukuki bir ilişkinin bulunmadığını belirlemek 

amacıyla dava açılabilmektedir
353

. Vergi mahremiyetinin ihlali suçu işlendiğinde 

tespit davası açılması mümkündür. Bu davayla birlikte ya da gerekli tespit 

hükmünden sonra başka davalar da açılabilmektedir
354

.  

 

 Ortaya çıkan zararın giderilmesi adına açılan bir dava çeşidi olan tazminat 

davaları, ifşa edilmiş sırrı hak sahibinin aleyhine kullanıp maddi, manevi zarara 

sebebiyet veren üçüncü kişilere karşı açılabilir
355

.  

 

 Vergi mahremiyetini ihlal fiilinin bir kazanç temin etmek amacıyla 

gerçekleştirilmesi ve fiil dolayısıyla kazanç elde edilmesi halinde kazancın iadesi 

davasının idareye karşı mı, yoksa kişiye karşı mı açılması gerektiği tartışmalıdır. 

                                                 
350

 a.e., s. 183. 
351

 Yılmaz Aslan, Doğan Şenyüz, Metin Taş, Ayhan Kortunay, Hukuka Giriş, Ekin Kitabevi, 

Bursa, 2006, s. 195 
352

 Fatma Taş, a.g.e., s. 184. 
353

 Aslan/Şenyüz/Taş/Kortunay, a.g.e., s. 174. 
354

 Fatma Taş, a.g.e, s. 184. 
355

 a.e., s. 185. 
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İdareye karşı açılacak tam yargı davasının konusu, ortaya çıkan zararın tazmini 

olduğuna göre, kazancın iadesi davasının idari davaya konu olmasının mümkün 

olmadığı ileri sürülmektedir
356

. Ancak diğer bir yaklaşım; failin, mağdurun elde 

edebileceği bir kazancı tecavüz sayesinde elde etmiş olmasına istinaden, mağdurun 

mahrum kaldığı bu kazancının kendisinin maddi zararı olduğu yönündedir. Buradan 

hareketle; iadesi istenen kazancın, maddi tazminat davasının konusunu teşkil edeceği 

ve bunun da idareden istenebileceği savunulmaktadır
357

. Bu açıklamalar ışığında, 

failin elde etmiş olduğu kazancın iadesini konu alan davanın tarafı hususunun 

yeterince belirgin olmadığı; buna karşılık üçüncü kişilerin elde etmiş oldukları 

kazanca ilişkin olarak bu davanın hukuk mahkemelerinde açılacağı söylenebilir
358

. 

 

3.2. Bankacılık Kanunu Bakımından Suç Ve Kabahatler 

 

 Bankacılık düzeni dar anlamda Bankacılık Kanunu’ndan oluşmaktadır ve bu 

Kanun’da yer alan suçlar yine dar anlamda bankacılık suçu niteliğindedir. Başka bir 

ifade ile bankacılık düzenine ilişkin normların ihlalinden kaynaklanan suçlar 

bankacılık suçları olarak nitelendirilmektedir
359

.  

 

 Bankacılık Kanunu’nun “Yaptırımlar, Soruşturma ve Kovuşturma 

Hükümleri” başlığını taşıyan on dördüncü kısmı “İdari Para Cezaları”, “Suçlar” ve 

“Kovuşturma Usulü” şeklinde üç bölümden oluşmaktadır. Burada, kabahatler (idari 

suçlar), adli suçlar ve bazı disiplin suçları yer almaktadır. 

 

 Bankalar, devletin içinde yer alan sosyal gruplardan biri olduğu için bir takım 

disiplin normlarını uygulamaktadırlar. Öyle ki, devletten daha küçük sosyal grupların 

düzenini sağlayan, grup içi disiplini gerçekleştiren normlardan sapan davranışlara 

“disiplin suçu”, bu tür davranışlara uygulanan yaptırımlara “disiplin yaptırımı” ve bu 

konuyu düzenleyen hukuk dalına da “disiplin ceza hukuku” adı verilmektedir. Söz 

                                                 
356

 a.e., s. 186. 
357

 a.e., s. 186. 
358

 a.e., s. 186. 
359

 Selman Dursun, Ekonomik Suçlar ve Bankacılık Suçları Bağlamında Bankacılık Düzenine 

Karşı İşlenen Suçlar, Seçkin Yayınları, Ankara, 2006, s. 66. 
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konusu normlar “Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları” başlıklı Anayasa 

m. 135/f gereğince, çeşitli amaçların yanında meslek disiplinini ve ahlakını korumak 

için kurulmuş olan TBB ve TKBB’nin statülerinden ve Birliklerin aldıkları genel 

veya özel nitelikteki kararlar ve tedbirlerden oluşmaktadır. Bankalar,  Birliklerin 

statüsüne ve Birlikler tarafından alınacak karar ve tedbirlere uymaya 

mecburdurlar
360

. Konumuzla ilişkisi bakımından aşağıda bankacılık kabahatleri ve 

bankacılık suçları ayrıntıya girilmeden genel hatlarıyla incelenecek akabinde banka 

sırrının açıklanması suçu üzerinde durulacaktır.  

 

3.2.1. Bankacılık Kabahatleri 

  

 Sosyal düzeni korumak ve bu çerçevede sosyal düzeni bozucu davranışları 

önlemek gayesi ile devlet, idareye bazı yetkiler vermekte ve bu doğrultuda idari ceza 

hukuku da söz konusu yetkilerin nasıl kullanılacağını, sosyal düzeni bozucu 

davranışlar ile bunları önleyici tedbir ve cezaları incelemektedir
361

. Sosyal düzenin 

bir parçası olan bankacılık düzeni de korunmaktadır ve bu düzeni bozucu fiiller 

kabahat ya da suç biçiminde değerlendirilip cezalandırılmaktadır.  Bu şekilde 

bankacılık düzenini bozan veya tehlikeye sokan davranışlar da engellenmek 

istenmektedir
362

. 

 

 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda, kabahatlerin faili olarak çoğunlukla tüzel 

kişiler, yani bankalar ve finansal holding şirketler kastedilmekte olup ikinci fail 

grubu ise, kabahatlerin içeriğini oluşturan konuyla ilgili gerçek ve tüzel kişilerden 

meydana gelmektedir
363

.  Bu bağlamda Bankacılık Kanunu m. 146 ve m. 147’de yer 

alan kabahatler, ilişkili oldukları düzen esas alınarak on gruba ayrılabilir
364

. 

                                                 
360

 5411 sayılı Kanun, Madde 80/2) “Kuruluş birliklerinin organları, çalışma esasları ve faaliyetlerinin 

kapsamı, birliklerin görüşünü alarak Kurumun yapacağı öneri üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla 

yürürlüğe konulacak statülerinde gösterilir. Üyeler, birliklerin statüsüne ve birlikler tarafından 

alınacak karar ve tedbirlere uymak zorundadır”; Ayrıntılı Bilgi İçin Bkz. Dursun a.g.e., s. 67-68. 
361

 Kayıhan İçel, - Süheyl Donay, Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Hukuku, Genel Kısım, 1. 

Kitap, Yenileştirilmiş 3. Bası, Beta Yayınları, İstanbul, 1999, s. 30. 
362

 Dursun, a.g.e., s. 68. 
363

 a.e., s. 69-70. 
364

 1) Banka Teşkilat Düzenine Aykırılıklar, 2) Yetkili Kuruluşlara İlişkin Düzene Aykırılıklar, 3) 

Hesap ve Kayıt Düzenine Aykırılıklar, 4) Gözetim ve Denetim Düzenine Aykırılıklar, 5) Kredi 
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Bankacılık kabahatleri adına; Kanuna aykırı şube veya temsilcilik açma, muhasebe 

ve raporlama sistemine aykırılık, kredi yasaklarına uymama gibi eylemler örnek 

gösterilebilir
365

. 

 

3.2.2. Bankacılık Suçları  

 

 Bankacılık düzenini koruma altına alan hükümlerden doğan haksızlıkların en 

önemlileri kanun koyucu tarafından suç olarak nitelendirilmiştir
366

. Bu suçlar 5411 

sayılı Bankacılık Kanunu’nun 150. ila 160’ıncı maddeleri arasında detaylı bir şekilde 

düzenlenmiştir.  

 

 Korudukları hukuksal yarar bakımından; Kanun’da belirtilen bankacılık 

suçları, ”Bankacılık düzenine karşı işlenen suçlar”, “ Güven ve Mülkiyete Karşı 

İşlenen Suçlar” ve “Banka tüzel kişiliğine karşı işlenen suçlar” biçiminde üç başlıkta 

gruplandırılmaktadır. Örneğin; Bankacılık Kanunu’nun 150. maddesinde belirtilen 

izinsiz bankacılık faaliyeti suçu, 152. madde de ifade edilen denetim sonucu alınması 

gereken tedbirlerin alınmaması suçu bankacılık düzenine karşı işlenmiş suç 

statüsünde sayılmakta iken, 155. madde de yer alan gerçeğe aykırı belge düzenleme 

suçu ve 160’ncı madde geçen zimmet suçu, güven ve mülkiyete karşı işlenmiş suç 

olarak kabul görmekte, 158. maddede değinilen itibarın zedelenmesi suçu ise banka 

tüzel kişiliğine karşı işlenmiş bir suç şeklinde değerlendirilmektedir. Banka tüzel 

kişiliğine karşı işlenebilen bir başka suç ise banka sırrını açıklama suçudur
367

.     

 

 Yukarıdaki açıklamaların yanı sıra, geniş anlamda bankacılık suçu olarak 

nitelendirilebilecek suçlar da mevcuttur. Bunlar 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 

haricindeki kanunlarda yer alan suçlardır. Örneğin; TCMBK’nın 40’ıncı maddesinde 

bulunan “kanuni karşılık ayırmama suçu”, “aracı kurum ve faaliyetleri” başlıklı SPK 

                                                                                                                                          
Düzenine Aykırılıklar, 6) Ortaklık Payı, G.menkul ve Emtia Düzenine Aykırılıklar, 7) Kaynak 

Aktarımı ve Bağış Düzenine Aykırılıklar, 8) Mevduat ve Katılım Fonuna İlişkin Düzene Aykırılıklar, 

9) Faiz, Kar ve Zarara Katılma ve Diğer Menfaatlere İlişkin Düzene Aykırılıklar, 10) Genel Düzene 

Aykırılıklar, Dursun, a.g.e., s. 71-78. 
365

 Ayrıntılı Bilgi İçin Bkz. Dursun, a.g.e., s.71-78. 
366

 Dursun, a.g.e., s. 79. 
367

 a.e., s. 86-91.  
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34. maddesine aykırı davranışlarda bulunma suçları geniş anlamda bankacılık 

suçlarından bazılarıdır
368

.  

 

3.2.2.1. Banka Sırrını Açıklama Suçu 

 

 Doktrinde bankacılık suçları; bankaların kanunlara, bankacılık mevzuatına ve 

ana sözleşmelerine aykırılık oluşturan işlem ve eylemleri ile kendi mensupları, 

ortakları, denetlemeye yetkili resmi ve özel kuruluşlar ya da dışarıdan üçüncü kişiler 

gibi kişi veya kuruluşlar tarafından banka mal varlığına veya müşteri mevduat ve 

emanetlerine yöneltilen özel veya adi suç niteliğindeki fiiller olarak 

tanımlanmaktadır
369

.   

 

 Bankacılık suçları fail ve mağdur açısından suçlar biçiminde 

sınıflandırılmaktadır
370

. Bu doğrultuda bankacılık sırrını açıklama suçu, üçüncü 

kişilerin mağdur olduğu haller bakımından değerlendirildiğinde; banka 

görevlilerinin, üçüncü kişilerin ya da bu sayılanların birlikte bir müşterinin sırrını 

ifşa etmeleri halinde gerçekleşebilir
371

. 

 

 Banka sırrının açıklanması suçunun konusu; bankaların ve bunlara ilişkin 

bağlı ortaklıklar, iştirakler ve birlikte kontrol edilen ortaklıkların kendisine ait 

açıklanmasını istemediği, açıklanması halinde menfaatlerinin zarar göreceği ve 

kanunen mecbur kılınmadıkça, resmi kurum ya da kuruluşlara dahi açıklamak 

zorunda olmadığı her türlü bilgi ve belgeden meydana gelmektedir
372

. 

 

 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 73’ncü ve 159’ncu maddelerinde suçun 

konusu, sırrı saklamakla mükellef olan kişi ve kuruluşlar bakımından ayrım yapılarak 

incelenmiştir. Buna göre; m. 73/1’de “Kurul başkan ve üyeleri ile Kurum personeli, 

Fon Kurulu başkan ve üyeleri ile Fon personeli görevleri sırasında öğrendikleri 

                                                 
368

 Ayrıntılı Bilgi İçin Bkz. Dursun, a.g.e, s. 93-95. 
369

 Uğur Yiğit, Bankacılık Suçları, Turhan Kitabevi, İstanbul, 2006, s. 149. 
370

 Selman Dursun, a.g.e., s. 63-64.  
371

 a.e., s. 65. 
372

 Yiğit, a.g.e., s. 403.  
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bankalara ve bunların bağlı ortaklık, iştirak, birlikte kontrol edilen ortaklıkları ve 

müşterilerine ait sırları bu Kanuna ve özel kanunlarına göre yetkili olanlardan 

başkasına açıklayamaz ve kendilerinin veya başkalarının yararlarına kullanamazlar. 

Kurumun dışarıdan destek hizmeti aldığı kişi ve kuruluşlar ile bunların çalışanları da 

bu hükme tabidir. Bu yükümlülük görevden ayrıldıktan sonra da devam eder” 

denilmektedir.  

 

  5411 sayılı Bankacılık Kanunu m. 73/3’te ise, “Sıfat ve görevleri dolayısıyla 

bankalara veya müşterilerine ait sırları öğrenenler, söz konusu sırları bu konuda 

kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar. Bu yükümlülük 

görevden ayrıldıktan sonra da devam eder” denilmektedir.   

 

 Üçüncü fıkrada “sıfat ve görevleri” ifadesiyle kastedilenler Bankaların 

ortakları, yönetim kurulu üyeleri, mensupları, bunlar adına hareket eden kişiler ve 

görevlileri, bankaların destek hizmeti aldığı kuruluş ve çalışanları olmaktadır
373

. Bu 

kimseler sıfat ve görevleri dolayısıyla bankalara ve müşterilerine ilişkin sırları 

kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkalarına açıklayamazlar. Madde 73/3 

hükmünde sayılan kişilerin banka sırrını açıklamaları yasaklanırken, bankaların bağlı 

ortaklık, iştirak ve birlikte kontrol edilen ortaklıklarına ait sırlar suçun kapsamına 

dahil edilmemiştir
374

.  

 

 Bankacılık Kanunu m. 73/1 hükmü uyarınca Kurul Başkan ve üyeleri, Kurum 

personeli, Fon Kurulu Başkan ve üyeleri ile Fon personeli, Kurum’un dışarıdan 

destek hizmeti aldığı kişi ve kuruluşlar ile bunların çalışanları görevleri esnasında 

öğrendikleri banka ve bunların bağlı ortaklık, iştirak ve birlikte kontrol edilen 

ortaklıklarına ilişkin sırları açıklayamazlar, kendileri ve başkalarının yararına 

kullanamazlar. Suçun failleri arasında Kurum’un dışarıdan destek hizmeti aldığı kişi 

ve kuruluşlar sayılmasına rağmen Fon’un dışarıdan destek hizmeti aldığı kişi ve 

kuruluşlar belirtilmemiştir. Öyleyse Fon’un dışarıdan destek hizmeti aldığı kişi ve 

                                                 
373

 Ayrıntılı Kanun Gerekçesi için Bkz. http://www.turkhukuksitesi.com/serh.php?did=1984  

(Erişim Tarihi:08.04.2014).   
374

 Tekin, a.g.e., s.117. 
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kuruluşlar, üçüncü kişi olarak değerlendirilip cezalandırılmalıdırlar. Burada 

Kurum’un dışarıdan destek hizmeti aldığı kişi ve kuruluşlar belirtilmiş olmasına 

karşılık Fon’un dışarıdan destek hizmeti aldığı kişi ve kuruluşlardan söz edilmemiş 

olması bir ikilik yaratmaktadır ve bu ikiliğin isabetli olmadığı belirtilmelidir
375

.  

  

 Bankacılık Kanunu m. 73/3 hükmü uyarınca, banka ortakları, yönetim kurulu 

üyeleri, mensupları, bunlar adına hareket eden kişiler ile görevlileri, bankaların 

destek hizmeti aldığı kuruluş ve çalışanları, sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri 

banka sırlarını açıklamaları halinde suçun faili olacaklardır.  

 

  Bankalar adına hareket eden kişiler için; bankaların ana hizmetlerinin uzantısı 

ya da tamamlayıcısı niteliğinde sayılmayacak, dışarıdan aldığı danışmanlık, temizlik, 

güvenlik, yemek, dağıtım gibi hizmetlerini sağlayan gerçek veya tüzel kişi yetkilileri, 

çalışanları ya da vekalet akdi kapsamında hizmet veren avukatları gösterilebilir
376

.  

 

  Görevliler ifadesi ile de Bankacılık Kanunu’nun gerekçesinde belirtildiği 

üzere; Merkez Bankası yetkilileri, resmi görev sebebiyle banka ile ilişkisi bulunan 

devlet memurları, noterler, icra memurları, murakıplar, vergi müfettişleri ve kanunen 

açıkça yetkili kılınmış olan ve görevleri dolayısıyla banka sırlarını öğrenen kişiler 

kastedilmektedir
377

. Bu fıkra hükmünde de sayılan kişilerin suçun faili haline 

gelebilmeleri için sırları sıfat ve görevleri nedeniyle öğrenmeleri gerekmektedir.  

 

 73. maddenin 1. fıkrasında sayılan kişi ve kurumlardan farklı olarak üçüncü 

fıkrada sayılanlar, bankaların bağlı ortaklık, iştirak, birlikte kontrol edilen 

ortaklıklarına ve bunların müşterilerine ilişkin sırları saklamakla yükümlü 

kılınmamışlardır. Bankacılık K. m. 73/1 ve 73/3 hükmünde sayılan kişiler; görev ve 

sıfatları nedeniyle aynı nitelikte sırlara vakıf olmalarına rağmen, yükümlülüklerinin 

kapsamını oluşturan fiiller arasında fark yaratılması isabetli görülmemektedir
378

. 

 

                                                 
375

 a.e., s. 118. 
376

 Yiğit, a.g.e., s. 407. 
377

 Reisoğlu, a.g.e., s. 1707; Yiğit, a.g.e., s. 407. 
378

 Tekin, a.g.e., s. 80. 
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  Benzer bir başka çelişki de; m. 73/1 de sayılan kişilerin, sırları kendilerinin 

veya başkalarının yararlarına kullanamayacaklarının belirtilmiş olmasının karşısında 

m. 73/3 te sayılanlar adına böyle bir yükümlülükten bahsedilmemiş olmasıdır. Her ne 

kadar banka sırrını açıklama suçunun cezasını belirleyen 159. maddede bu ikilik 

giderilmeye çalışılsa da mevcut durumun Kanun’un sistematiği açısından doğru 

olmadığı değerlendirilmektedir
379

.     

 

3.2.2.2. Yazılı Başvuru Koşulu 

 

 5411 sayılı Bank. K. ‘nun 162. maddesine göre bankacılık suçlarının takibi 

BDDK veya TMSF’nin yazılı başvurusuna bağlanmıştır
380

. Muhakemenin yazılı 

başvuru koşuluna bağlanmasına gerekçe olarak, ülkenin ekonomik düzeni 

bakımından öncü niteliği olan ve güven esasına dayanarak çalışan bankalar ile 

yönetici ve çalışanlarının itibarının korunmasını gerekçe göstermek mümkündür
381

. 

Belirtilmelidir ki, başvuru yapıldıktan sonra geri alınamamaktadır
382

.  

 

 162. maddenin birinci fıkrasında Kanun’un 160/3 maddesinde belirtilen suçla 

ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 

Kurum’un veya Fon’un yazılı başvurusu olmadan re'sen soruşturma başlatılabileceği 

ve Kurum’un ve Fon’un haberdar edileceği hükme bağlanmıştır. Sırların açıklanması 

suçu, itibarın zedelenmesi ve zimmet suçları ile birlikte, birinci fıkranın istisnası 

olarak madde 162/2 hükmünde düzenlenmiştir. Bankacılık K. m. 162/2 de “İtibarın 

zedelenmesi, sırların açıklanması ve zimmet suçlarından dolayı ilgililerin dava hakkı 

                                                 
379

 a.e., s. 80. 
380

 Madde 162) Bu Kanunda belirtilen suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturma yapılması, Kurum 

veya Fon tarafından Cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına bağlıdır. Bu başvuru 

muhakeme şartı niteliğindedir. Ancak, 160 ıncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen suçtan dolayı 

soruşturma ve kovuşturmalar Kurumun veya Fonun yazılı bildirimi üzerine veya gecikilmesinde 

sakınca görülen hallerde re'sen Cumhuriyet savcılarınca yapılır ve Kurum ve Fon haberdar edilir. Bu 

fikra uyarınca yapılan soruşturmalar neticesinde açılan kamu davalarında, Kurumun veya Fonun 

başvuruda bulunması hâlinde, bunlar başvuru tarihinde müdahil sıfatını kazanırlar.  

İtibarın zedelenmesi, sırların açıklanması ve zimmet suçlarından dolayı ilgililerin dava hakkı ile 

4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri saklıdır.  
381

 Selman Dursun, “Yeni Bankacılık Kanunu’nda Yer Alan Ceza Muhakemesi ve İnfaz 

Hükümleri”, Ceza Hukuku Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 5, Aralık 2007, s. 164.  
382

 Tekşen, a.g.e., s. 107. 
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ile 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri saklıdır” 

denilmektedir.  Buradan hareketle; sırların açıklanması suçunun, diğer iki suç ile 

birlikte Kurum’un veya Fon’un yazılı başvurusuna gerek kalmadan, Cumhuriyet 

Başsavcılığı’nca re’sen soruşturma başlatılabilecek suçlardan olduğu 

savunulmaktadır
383

. Ancak yine 5411 sayılı Bankacılık K.’nun 104. maddesi 

uyarınca, Kurum başkan, üyeleri ve personeli ile Fon’un başkan, üyeleri ve personeli 

hakkında sırların açıklanması suçu nedeniyle soruşturma açılabilmesi için ön koşul 

aranmaktadır
384

. 

 

 Madde 162/2 hükmünde, yukarıda da belirtildiği üzere sırların açıklanması 

suçu ile ilgili olarak ilgililerin dava hakkı ile CMK hükümlerinin korunduğuna dair 

ifade yer almaktadır. Belirtilmelidir ki, ceza muhakemesinde kamu davası açmaya 

yetkili tek makam Cumhuriyet Savcılığıdır. Gerçekten, mülga 1412 sayılı CMUK 

döneminde var olan, ilgililerin şahsi ceza davası açma olanağı 5271 sayılı CMK ile 

                                                 
383

 Yiğit, a.g.e., s. 472. 
384

 Madde 104) Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personelinin görevleriyle bağlantılı olarak 

işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin soruşturmalar, Kurul Başkan ve üyeleri için ilişkili Bakanın, 

Kurum personeli için ise Başkanın izin vermesi kaydıyla genel hükümlere göre yapılır. Kurul üyeleri 

ile Kurum personelinin iştirak hâlinde işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin soruşturmalarda Kurum 

personeli hakkında soruşturma izni verme yetkisi ilişkili Bakana aittir. 

Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personeli hakkında görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia 

edilen suçlardan dolayı soruşturma izni verilmesi için, bu kişilerin kendilerine veya üçüncü kişilere 

çıkar sağlamak veya Kuruma ya da üçüncü kişilere zarar vermek kastıyla hareket ederek bu işlemler 

sonucunda kendilerine veya üçüncü kişilere çıkar sağlamış olmaları hususunda açık ve yeterli 

emarelerin olması gerekir. Soruşturma izni verilmesi hâlinde bu durum ilgililere tebliğ olunur. 

Soruşturmaya izin verilmesine ya da verilmemesine dair kararlar aleyhine, tebliğ tarihinden itibaren 

onbeş gün içerisinde Danıştay nezdinde itiraz yoluna başvurulabilir. İzin verilmiş olsa dahi, itiraz 

süresi geçene kadar veya Danıştaya yapılan itiraz sonucunda hüküm tesis olunana kadar soruşturma 

başlatılamaz.  

Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personelinin, görevden ayrılmış olsalar dahi, görevleriyle 

bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı başlatılan soruşturma ve kovuşturmalar, ilgili 

üye veya personelin talebi hâlinde,  

bunlarla vekâlet akdi yapmak suretiyle görevlendirilecek bir avukat tarafından takip edilir. Söz konusu 

davalara ilişkin dava giderleri ve Türkiye Barolar Birliğince açıklanan asgarî ücret tarifesinde 

belirlenen avukatlık ücretinin onbeş katını aşmamak üzere avukatlık ücreti, Kurum bütçesinden 

karşılanır.  

Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personeli aleyhine, Kurulun veya Kurumun bu Kanunda yazılı 

görevlere ilişkin karar, eylem ve işlemleri sebebiyle, gerek görevlerinin ifası sırasında gerek görevden 

ayrılmalarından sonra, açılmış veya açılacak her türlü tazminat ve alacak davası, Kurum aleyhine 

açılmış sayılır. Bu davalarda husumet Kuruma yöneltilir.  

Avukatlık ücreti ve dava giderine ilişkin bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü bu hukuk davaları için de 

aynen geçerlidir. Yargılama sonucunda Kurum aleyhine karar verilmesi ve kararın kesinleşmesi 

nedeniyle Kurumun ödeme yapması hâlinde, Kurum bu meblağı, ilgililerinden talep eder. Kurumun, 

yaptığı ödemeleri ilgililerinden talep edebilmesi için, bu kişiler hakkında kusurlu olduklarına ilişkin 

mahkeme kararının kesinleşmesi gerekir.  



 128 

kaldırılmıştır. Doktrinde madde de geçen “dava hakkı” kelimesi “şikayet hakkı” 

olarak yorumlanmaktadır. Ancak bu ifadenin düzeltilmesi ve sırların açıklanması 

suçunun da dahil olduğu m. 162/2 de belirtilen suçların soruşturma biçimini 

tanımlayan ifadenin açıklığa kavuşturulması gerekmektedir
385

.    

 

3.2.3. Banka Sırrını Açıklama Suçunun Cezası 

 

.  Bankacılık Kanunu’nun 159’ncu maddesinde, 73’ncü maddede belirtilen suç 

failleri ile birlikte üçüncü kişilerce banka sırlarının açıklanmasının suç oluşturacağı 

düzenlenmiştir. 159’ncu madde de; “Bu Kanunun 73 üncü maddesinin birinci ve 

üçüncü fıkralarında belirtilen yükümlülüğe uymayanlar için bir yıldan üç yıla kadar 

hapis ve bin günden iki bin güne kadar adli para cezası hükmolunur. Banka ve 

müşterilere ait sırları açıklayan üçüncü kişiler hakkında da aynı cezalar uygulanır.  

Yukarıdaki fıkrada belirtilen kimseler sırları kendileri ya da başkaları için yarar 

sağlamak amacıyla açıklamış olursa verilecek cezalar altıda bir oranında artırılır. 

Ayrıca, fiilin önemine göre sorumluların bu Kanun kapsamına giren kuruluşlarda 

görev yapmaları, iki yıldan aşağı olmamak üzere geçici veya sürekli olarak 

yasaklanır” denilmektedir. Madde hükmü incelendiğinde, üçüncü kişilerin sır olarak 

sayılan bilgileri açıklamaları durumunda aynı cezaların uygulanacak olduğu 

belirtilmiştir.  

 

 Banka ile ilişkisi bulunmayan, ancak bankalarla ilgili sırlara vakıf olan ya da 

banka ile ilişkisi olsa da mevcut ilişkisi haricinde bir takım sırları öğrenen kimseler 

üçüncü kişi konumundadır
386

. Üçüncü kişilere de aynı cezanın uygulanacak olması, 

sıfat ya da görev ayrımına gidilmiş olmasının önemini kaldırmaktadır
387

. Bankacılık 

Kanunu m. 73/1’de sayılan kişi ve kuruluşlar için cezalandırma şartı olarak sırrın 

görev sırasında öğrenilmesi, m. 73/3’te sayılanlar için görev ve sıfatları dolayısıyla 

öğrenme şartı getirilmişken, üçüncü kişilerin hangi şekilde olursa olsun öğrendikleri 

sırları açıklamalarının cezalandırılmasının ceza sistemine ve hakkaniyete aykırı 
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386

 Yiğit, a.g.e., s. 408. 
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olduğu yönünde değerlendirmeler mevcuttur
388

. Bununla birlikte; üçüncü kişiler 

adına yalnızca banka ve müşteri sırrının açıklanması cezai sonuçlara bağlanmış olup 

bankaların bağlı ortaklık, iştirak ve birlikte kontrol edilen ortaklıklarına ilişkin 

sırların açıklanması halinde cezai bir netice öngörülmemiştir. Belirtilmelidir ki 

üçüncü kişiler tarafından; bankaların bağlı ortaklık, iştirak ve birlikte kontrol edilen 

ortaklıklarına ilişkin sırların açıklanması halinde söz konusu kimselerin TCK’nın 

“Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin 

açıklanması” başlıklı 239. maddesi uyarınca cezalandırılmaları mümkündür
 389

. Yine, 

Bankaların bağlı ortaklık, iştirak, birlikte kontrol edilen ortaklıklarına ilişkin sırların 

Bankacılık Kanunu m. 73/I hükmünde belirtilen suç failleri dışındaki kişiler 

tarafından açıklanması durumunda, bu kimselerin Bankacılık Kanunu hükümleri 

yerine TCK 239’ncu madde hükmüne göre cezalandırılmaları söz konusudur
390

. 

 

 Bank. K’ nun 159’ncu maddesi ile banka sırrının açıklanması suçunun cezai 

sonuçları düzenlenmiş olup birinci fıkrasında; m. 73/1, m.73/3’te sayılan sır 

saklamakla yükümlü olan kişilerin yanı sıra üçüncü kişilerin de sır saklamakla 

yükümlü oldukları düzenlenmiş ve belirtilen kişilerin m. 73/1 ve m.73/3 

hükümlerinde sayılan yükümlülüklere uymamaları durumunda bir yıldan üç yıla 

kadar hapis ve bin günden iki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacakları 

belirtilmiştir.  

 

 Banka sırlarının sır saklamakla yükümlü olan kişiler tarafından kendilerine ya 

da başkalarına yarar sağlamak amacıyla açıklanması halinde, Bank K m. 159/2 

uyarınca verilecek ceza altıda bir oranında artırılacaktır. Ayrıca, fiilin önemine göre 

sorumlulara, iki yıl için geçici ya da sürekli biçimde Bank. K. kapsamına giren 

kuruluşlarda görev yapmaktan yasaklanma cezası da verilebilecektir. TEKİN, madde 

hükmünü geniş değerlendirerek faillerin; BDDK, TMSF, TBB ve TKBB gibi 

kuruluşların yanı sıra Bank. K. ‘nu kapsamına girmeyen ancak bu Kanun ile 

                                                 
388

 Yiğit, a.g.e., s. 422-423. 
389

 Tekin, a.g.e., s. 117. 
390

 Yiğit, a.g.e., s. 406. 
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yakından ilişkili olan SPK ve TCMB gibi kurumlarda da görev yapmalarının 

yasaklanabileceğini belirtmektedir
391

.  

 

 Banka sırrının açıklanması suçu bakımından özellik arz eden bir durum da 

görevli mahkeme bakımından kendisini göstermektedir. Bank. K.’nun 164’ncü 

maddesinde, söz konusu suç bakımından ağır ceza mahkemelerinin görevli olduğu 

belirtilmiştir
392

. 

 

 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 161. maddesine göre, Bankacılık Kanunu 

tarafından suç oluşturan fiiller, başka Kanunlarda da suç olarak yer almakta ise en 

ağır cezayı gerektiren kanun maddesi uygulanacaktır. Söz konusu 161. madde de” Bu 

Kanuna göre suç teşkil eden hareket ve fiiller başka kanunlara göre de cezayı 

gerektirdiği takdirde, failleri hakkında en ağır cezayı gerektiren kanun maddesi 

uygulanır. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun sorumluluğu gerektiren hükümleri 

saklıdır” denilmektedir. Buna göre; ceza hukukunda, her ikisinin de aynı anda 

uygulanabildiği iki normun bulunmasını gerektiren fikri içtima prensibi ile 

ulaşılamayacak bir uygulamaya TCK ve Bank. K. arasındaki genellik – özellik 

ilişkisi sayesinde ulaşılabilmektedir
393

. Başka bir ifade ile; bu madde de öngörülen, 

daha ağır cezayı gerektiren norm ile daha hafif cezayı gerektiren norm arasında asal 

– yardımcı norm ilişkisinin kurulmasının sağlanmasıdır. Öyle ki; bahsi geçen 161. 

madde, Bank. K. hükümlerinin sürekli olarak özel kanun sıfatıyla öncelikli olarak 

uygulanmasının önüne geçmek ve Bank. K. ‘na göre suç teşkil eden fiillerin ağır 

                                                 
391

 a.g.e., s. 131. 
392

 Madde 164) Bu Kanunda tanımlanan düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemleri almamak, 

işlemlerin kayıt dışı bırakılması ve gerçeğe aykırı muhasebeleştirme ve zimmet suçları ile sistemi 

engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, bankacılık ve müşteri sırlarının açıklanması, 

bankacılık faaliyeti çerçevesinde işlenen nitelikli dolandırıcılık, bu suçların işlenmesi amacına yönelik 

olarak örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak veya bu suçlarla bağlantılı olup da ağır ceza 

mahkemesinin görev alanına giren suçlara ait davalar, fiilin işlendiği yerin bağlı olduğu ilin adıyla 

anılan (1) numaralı ağır ceza mahkemelerinde görülür. Gerekli görülen yerlerde Adalet Bakanlığının 

teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu tür suçlara bakmak üzere o yerlerdeki diğer 

ağır ceza mahkemeleri de görevlendirilebilir veya yeni ağır ceza mahkemesi de kurulabilir.  
393

 Adem Sözüer, “Yeni Bankacılık Kanunu’nda Suçlar ve Yaptırımlar”, Hukuki Perspektifler 

Dergisi, Sayı: 5 , s. 167, (Aktarım: Kandıralıoğlu, a.g.e., s. 260). 
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yaptırıma tabi olmasını sağlamak amacıyla öngörülmüştür
394

.  

 

 TCK m. 239’da yer alan düzenleme; sıfat, görevi, mesleki veya sanatı 

nedeniyle bankacılık sırrına vakıf olan herkesi, bankacılık sırrı niteliğindeki bilgi ve 

belgeleri yetkisiz kişilere vermeleri ya da ifşa etmeleri hallerinde cezalandırmaktadır. 

Maddenin ikinci cümlesinde suçun kapsamı genişletilmiş olup söz konusu bilgi ve 

belgeleri hukuka aykırı yollarla elde etmek suretiyle yetkisiz kişilere veren ve ifşa 

eden kişiler de suçun faili konumuna getirilmiştir.  

 

 Bank. K.’nu 159. maddede belirtilen hapis cezası miktarı ile TCK’da 

öngörülen hapis cezasının miktarı aynı olmasına karşılık, TCK’da adli para cezası 

adına alt sınır öngörülmemiş, üst sınır ise beş bin güne kadar çıkarılmıştır. TCK 239. 

maddesinin 4. fıkrasında ise cebir veya tehdit kullanarak bir kimseyi bu madde 

kapsamına giren bilgi veya belgeleri açıklamaya mecbur kılan kişilere, üç yıldan yedi 

yıla kadar hapis cezası verileceğine hükmedilmiştir. TCK’da tanımlanan banka 

sırrını açıklama suçu şikayete tabi olmakla birlikte, ilgili sırların, Türkiye'de 

oturmayan bir yabancıya veya onun memurlarına açıklanması halinde, faile verilecek 

ceza üçte biri oranında artırılacaktır. Bu halde şikayet koşulu aranmayacağı da yine 

m. 239/3’te belirtilmiştir.  

 

3.2.4. Diğer Düzenlemeler 

 

 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu’nun 35. maddesi uyarınca Merkez 

Bankası mensupları sır saklamakla yükümlüdürler
395

. Bu Kanun’un 68. maddesinin 

2. fıkrasının a bendinde ise ilgililerin banka sırrını ifşa etmeleri durumunda 

                                                 
394

 Sözüer, a.g.m., s. 166. (Aktarım: Kandıralıoğlu, a.g.e., s. 260). 
395

 Madde 35) Banka mensupları, sıfat ve görevleri dolayısıyla Bankaya veya Banka ile münasebeti 

olan kişi ve kurumlara ait olmak üzere bildikleri sırların gizliliğine riayet eylemek ve bu sırları 

kanunen yetkili kılınan mercilerden gayrısına herhangi bir surette açıklamamakla yükümlüdürler.  

Bu yükümlülük, Bankadan ayrılmaları halinde dahi devam eder. 

Banka mensupları, görevleri ile ilgili olarak Bankaya verdikleri zararlardan ötürü, Borçlar Kanununun 

haksız fiil hükümlerine tabidirler. 
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karşılaşacakları yaptırımlardan söz edilmiştir. Madde hükmü, 765 sayılı TCK 

dönemindeki hali ile varlığını korumaktadır
396

.  

 

 Daha önce de belirttiğimiz üzere; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 

“Sır Saklama Yükümlülüğü” başlıklı 113. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

yürüttüğü çalışmalar sırasında öğrenilen sırların ifşası durumunda, söz konusu sırları 

ifşa edenlere verilecek cezadan söz etmektedir
397

.  

 

 Ticari Sır, Bankacılık Sırrı ve Müşteri Sırrı Hakkındaki Kanun Tasarısı m. 8/2 

uyarınca Tasarı’nın 6’ıncı maddesinde belirtilmiş olan sır saklama yükümlülüğüne 

aykırı davrananlar TCK m. 239’a göre cezalandırılacaklardır. Tasarı’nın 6’ıncı 

maddesine göre Tasarı kapsamındaki sırları doğrudan ya da dolaylı biçimde öğrenen 

kamu görevlilerinin, öğrendikleri veya talep ettikleri sırlarla ilgili bilgi ve belgelerin 

korunmasını sağlamak amacı ile her türlü tedbiri almakla yükümlü oldukları 

düzenlenmiştir. Tasarı’nın 8. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, 7. maddede 

belirtilen koruma yükümlüğüne aykırı davrananlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 

on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaktadırlar
398

.  

                                                 
396

 Madde 68/2/a) Bu Kanunun 35 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket eden 

Banka mensupları için bir yıldan üç yıla kadar ağır hapis ve iki milyar liradan dört milyar liraya kadar 

ağır para cezasına hükmolunur. 

Sırları kendileri veya başkaları için yarar sağlamak amacıyla açıklayan Banka mensupları hakkında, 

üç yıldan beş yıla kadar ağır hapis ve beş milyar liradan az olmamak üzere ağır para cezasına 

hükmolunur. 
397

 Madde 113) Kurul tarafından icra edilen inceleme veya denetim faaliyeti kapsamında istenen bilgi 

veya belgelere ilişkin olarak başkalarına açıklamada bulunanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş 

bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 
398

 Madde 5) Bu Kanun kapsamında bulunan sırların sahipleri ve bu sırları ellerinde bulunduranlar 

Türkiye Büyük Millet Meclisine, mahkemelere ve Cumhuriyet başsavcılıklarına sır kapsamındaki 

bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdürler.  

(2) Malî veya idarî konularda yürütülen denetim faaliyetlerinde ise sırların sahipleri ve bu sırları 

ellerinde bulunduranlar, yapılan görevle doğrudan bağlantılı ve talebin amacıyla sınırlı olmak ve 

yürütülen faaliyet açısından zorunluluk bulunmak kaydıyla sır kapsamındaki bilgi ve belgeleri 

vermekle yükümlüdürler. 

Madde 6) Bu Kanunun 5 inci maddesi uyarınca verilen sırları doğrudan veya  dolayısıyla öğrenen 

kamu görevlileri ve diğer kişiler, bu sırları kanunen yetkili mercilerden başkasına açıklayamaz, 

veremez ve kendisi veya başkalarına menfaat sağlamak veya zarar vermek amacıyla kullanamazlar. 

Bu yükümlülük, bilgi ve belgelerin sır niteliği devam ettiği sürece görevlerinden ayrılmalarından 

sonra da devam eder.  

Madde7) Bu Kanun kapsamında verilen sırları doğrudan veya dolayısıyla öğrenen kamu görevlileri, 

öğrendikleri veya talep ettikleri sırlarla ilgili bilgi ve belgelerin korunmasını sağlamak amacıyla her 

türlü tedbiri almakla yükümlüdürler.  

Madde 8) Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde; 5 inci maddede belirtilen sırların 
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3.2.5. Banka Sırrını Açıklama Suçunun, İçeriden Öğrenenlerin 

Ticareti (Insider Tradıng) Suçu ve Manipülasyon Suçu İle Birlikte 

Değerlendirilmesi 

 

 Insider Trading suçu, banka sırrının açıklanması suçu ile yakından ilişkili olsa 

da, yapılan eylem adına hangi hallerde Ser.PK’nın hangi hallerde Bank. K.’ 

hükümlerinin uygulanacağı duruma göre farklılık arz etmektedir. Öncelikle, Insider 

Trading suçunun işlenebilmesi için piyasa araçlarının değerini etkileyebilecek 

nitelikte kamuya açıklanmamış bir sırrın varlığı gerekmektedir. Oysa genel anlamda 

banka sırrının açıklanması suçunun oluşabilmesi, sır niteliğindeki bilginin sermaye 

piyasası araçlarının değerini etkileyecek nitelikte olması koşuluna bağlı değildir. 

Başka bir ifade ile banka sırrının ifşası suçu adına yalnızca sırrın açıklanması 

yeterlidir
399

.  

 

 SerPK’nda düzenlenen insider muameleleri; çoğu zaman bir sırrın 

açıklanması suretiyle değil, aksine sırlar hiç açıklanmadan yapılmaktadır
400

. “Bilgi 

Suistimali” başlığı altında yer alan insider trading suçu Ser.PK’nun 106. maddesinde 

yaptırımları ile birlikte tanımlanmıştır
401

. Burada önem arz eden ve örneklendirmeye 

                                                                                                                                          
verilmesi yükümlülüğüne aykırı davrananlar bir yıldan iki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli 

para cezası, 7 nci maddede belirtilen koruma yükümlülüğüne aykırı hareket edenler ise bir yıldan üç 

yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.  

(2) 6 ncı maddede belirtilen sır saklama yükümlülüğüne aykırı davrananlar 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunun 239 uncu maddesine göre cezalandırılır.  
399

 Tekin, a.g.e., s. 135. 
400

 Asuman Turanboy, Insider Muameleleri (Şirkete Ait Gizli Bilginin Kullanılması), BTHAE 

Yayınları, Ankara, 1990, s. 202-203. 
401

 Madde 106) - (1) Doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları ya da ihraççılar 

hakkında, ilgili sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını 

etkileyebilecek nitelikteki ve henüz kamuya duyurulmamış bilgilere dayalı olarak ilgili sermaye 

piyasası araçları için alım ya da satım emri veren veya verdiği emri değiştiren veya iptal eden ve bu 

suretle kendisine veya bir başkasına menfaat temin eden; 

a) İhraççıların veya bunların bağlı veya hâkim ortaklıklarının yöneticileri, 

b) İhraççıların veya bunların bağlı veya hâkim ortaklıklarında pay sahibi olmaları nedeniyle bu 

bilgilere sahip olan kişiler, 

c) İş, meslek ve görevlerinin icrası nedeniyle bu bilgilere sahip olan kişiler, 

ç) Bu bilgileri suç işlemek suretiyle elde eden kişiler, 

d) Sahip oldukları bilginin bu fıkrada belirtilen nitelikte bulunduğunu bilen veya ispat edilmesi 

hâlinde bilmesi gereken kişiler, 
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ihtiyaç duyulan bir başka husus, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyecek 

nitelikte olmayan banka sırlarının açıklanması ya da kullanılması ile söz konusu 

araçların değerini etkileyecek nitelikte olan banka sırları ile işlem yapılmasının, 

birbirinden ayrı değerlendirilmeleri gerektiği ve yapılan muameleye göre farklı 

suçların doğabileceğidir.   

 

 İçeriden öğrenenlerin ticareti suçunda failin amacı sermaye piyasası aracının 

fiyatını etkilemek değil, henüz kamuya açıklanmamış, sermaye piyasası aracının 

değerini etkileyici bilgilere sahip olmanın getirdiği avantajdan yararlanarak buna 

göre pozisyon almaktır. Failin sahip olduğu bilgi, aracın değerinin düşeceği yönünde 

ise, elindeki sermaye piyasası aracını satacak, oluşacak zarardan kendisini 

kurtaracaktır. Aksine aracın değerinin artacağı doğrultusunda bilgiye sahip olması 

durumunda ise fail, mevcut nakdini bu araçlara yatırarak fiyatların yükselmesi 

durumunda satış yapacak ve karını maksimize edecektir
402

.  

 

 Failin amacı yönünden bakıldığında fail sahip olduğu bilgiyi kullanarak bir 

şayia oluşturup sermaye piyasası aracının fiyatını etkilemeye çalışırsa manipülasyon 

suçunu işlemiş olacaktır. Manipülasyon suçu SerPK. ‘nun “Piyasa Dolandırıcılığı” 

başlıklı 107. maddesinde yaptırımları ile birlikte açıklanmıştır
403

. Etkilenen fiyat 

                                                                                                                                          
iki yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılırlar. Ancak, bu suçtan dolayı adli 

para cezasına hükmedilmesi hâlinde verilecek ceza elde edilen menfaatin iki katından az olamaz. 
402

 Halil İbrahim Kütük, Sermaye Piyasasında Manipülasyon, Cezai ve Hukuki Sonuçları, 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2010, s. 127-128. 
403

 Madde 107)  (1) Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine 

ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir 

verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler iki yıldan beş 

yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar. Ancak, bu 

suçtan dolayı verilecek olan adli para cezasının miktarı, suçun işlenmesi ile elde edilen menfaatten az 

olamaz. 

(2) Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek 

amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya 

rapor hazırlayan ya da bunları yayanlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para 

cezası ile cezalandırılırlar. 

(3) Birinci fıkrada tanımlanan suçu işleyen kişi pişmanlık göstererek, beş yüz bin Türk Lirasından az 

olmamak üzere, elde ettiği veya elde edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katı miktarı kadar parayı, 

Hazineye; 

a) Henüz soruşturma başlamadan önce ödediği takdirde, hakkında cezaya hükmolunmaz. 

b) Soruşturma evresinde ödediği takdirde, verilecek ceza yarısı oranında indirilir. 
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doğrultusunda amacı fiyatın azaltılması ise, bu yönde menkul kıymetin itibarını ve 

değerini düşürücü bilgiler yayacak, yatırımcılar bundan etkilenerek eldeki araçları 

düşük fiyatlardan satacaklar, fail ise bu düşük fiyattan alım yapacaktır. Yapmış 

olduğu manipülasyonun etkileri kalktığında ise normal fiyatından satacak, aradaki 

farktan da haksız kar sağlamış olacaktır. Eğer fiyatların artmasını istiyorsa sermaye 

piyasası aracının fiyatını arttıracak asılsız bilgiler verecek, fiyatlar yükseldiğinde ise 

elindeki araçları satarak yine karlı duruma geçecektir
404

.  

 

 İçerden öğrenenlerin ticareti suçu, manipülasyon suçu ve banka sırrının 

açıklanması suçları birbirleri ile ilişki içerisinde olsalar da her biri adına suçun 

işlenme yöntemi bakımından önemli farklar bulunmaktadır. Belirtilmelidir ki; banka 

sırrı niteliğinde olan bilgilerin açıklanmasının veya kullanılmasının sadece bankanın 

zararına sonuç teşkil etmesi, yani fiilin sermaye piyasasında işlem yapanlar arasında 

var olan fırsat eşitliğini bozacak şekilde olmaması hallerinde Bank. K.’ndaki banka 

sırrının açıklanması suçu meydana gelecektir
405

.   

 

3.2.6.  Banka Sırrını Saklama Yükümlülüğünün İhlali Halinde 

Sorumluluk ve Açılabilecek Hukuk Davaları 

 

 Banka sırrını saklama yükümlülüğüne aykırılık durumunda zarar gören ve 

gizlilik alanı hukuka aykırı biçimde ihlal edilen banka ve bağlı ortaklıkları, 

iştirakleri, birlikte kontrol edilen ortaklıkları dava açma hakkına sahiptirler. 

Bankaların ve bunlara ilişkin bağlı ortaklık, iştirak, birlikte kontrol edilen 

ortaklıkların menfaatlerinin, sır saklama yükümlülüğünün ihlali sonucunda zarar 

görmesi halinde, sır saklama yükümlülüğünü ihlal eden kişi ve kurumların tazminat 

sorumluluğu söz konusu olacaktır
406

. 

 

                                                                                                                                          

c) Kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödediği takdirde, verilecek ceza üçte biri oranında 

indirilir. 
404

 a.e., s. 128. 
405

 Tekin, a.g.e., s. 136. 
406

 a.e., s.113. 
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 Bank. K.’nun 73. ve 159. maddelerinde davalı sıfatını haiz olabilecek kişiler 

belirtilmiştir. 73. maddenin birinci fıkrasında sayılan, Kurul Başkanı ve üyeleri ile 

Kurum personeli, Fon Başkanı ve üyeleri, Fon personeli ve Kurum’un destek hizmeti 

aldığı kuruluşların mensupları görevleri esnasında öğrendikleri sırları açıkladıkları ya 

da kendileri veya başkalarının yararına kullandıkları takdirde; bankanın veya sayılan 

diğer kuruluşların bu halde tazmini gerekli bir zararı doğması durumunda açılacak 

davalarda doğrudan taraf olamamaktadırlar. Bank. K. m. 104/4 gereğince, Kurul 

başkanı ve üyeleri ile Kurum personeli aleyhine açılacak tazminat ve alacak 

davalarında husumetin Kurum’a yöneltilmesi gerekmektedir. İlgili kişiler 

görevlerinden ayrılmış olurlarsa, bu kimselerin Bank. K.’nunda yazılı görevlerine 

ilişkin karar, eylem ve işlemleri sebebi ile açılacak tazminat veya alacak davalarının 

yine Kurum’a yöneltilmesi gereklidir. Yargılama neticesinde kararın kesinleşmesi ve 

Kurum’un zarar görenlere ödeme yapmasından sonra Kurum, tazminat doğuran 

işlemi gerçekleştirmiş kişilere rücu eder
407

. Bununla birlikte; Kurum için 

anlattıklarımız, Fon Başkanı ve üyeleri ile Fon personeli için de geçerlidir. Bank. K. 

m. 127/4 hükmü gereğince Fon aleyhine dava ikame edilmesi gerekmektedir. 

Yapılan yargılama neticesinde karar kesinleşirse ve Fon’un zarar görenlere ödeme 

yapması halinde Fon, söz konusu meblağı tazminat doğrucu eylemi gerçekleştiren 

kişilere rücu eder
408

. 

 

                                                 
407

 Madde 104/4) Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personeli aleyhine, Kurulun veya Kurumun bu 

Kanunda yazılı görevlere ilişkin karar, eylem ve işlemleri sebebiyle, gerek görevlerinin ifası sırasında 

gerek görevden ayrılmalarından sonra, açılmış veya açılacak her türlü tazminat ve alacak davası, 

Kurum aleyhine açılmış sayılır. Bu davalarda husumet Kuruma yöneltilir.Avukatlık ücreti ve dava 

giderine ilişkin bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü bu hukuk davaları için de aynen geçerlidir.  

Yargılama sonucunda Kurum aleyhine karar verilmesi ve kararın kesinleşmesi nedeniyle Kurumun 

ödeme yapması hâlinde, Kurum bu meblağı, ilgililerinden talep eder. Kurumun, yaptığı ödemeleri 

ilgililerinden talep edebilmesi için, bu kişiler hakkında kusurlu olduklarına ilişkin mahkeme kararının 

kesinleşmesi gerekir.  
408

 Madde 127/4) Fon Kurulu üyeleri ile Fon personeli aleyhine, Fon Kurulunun veya Fonun bu 

Kanunda yazılı görevlere ilişkin karar, eylem ve işlemleri sebebiyle, gerek görevlerinin ifası sırasında 

gerek görevden ayrılmalarından sonra, açılmış veya açılacak her türlü tazminat ve alacak davası, Fon 

aleyhine açılmış sayılır ve bu davalarda husumet Fona yöneltilir. Avukatlık ücreti ve dava 

masraflarına ilişkin yukarıdaki fıkra hükmü işbu hukuk davaları için de aynen geçerlidir. Yargılama 

sonucunda Fon aleyhine karar verilmesi ve kararın kesinleşmesi nedeniyle Fonun ödeme yapması 

hâlinde, Fon bu meblağı, ilgililerinden talep eder. Fonun, yaptığı ödemeleri ilgililerinden talep 

edebilmesi için, bu kişiler hakkında kusurlu olduklarına ilişkin mahkeme kararının kesinleşmesi 

gerekir.  
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 Bank. K. m. 73/3 te sayılan kişilere karşı ise zarar gören bankalar direkt 

olarak dava ikame edebilirler. Ayrıca 159. madde de belirtilmiş olan üçüncü kişiler 

de banka sırlarını saklamakla yükümlüdürler. Bu doğrultuda, sır saklama 

yükümlülüğünü ihlal etmeleri durumunda üçüncü kişilere karşı da sorumluluktan 

doğan davalar ikame edilebilmektedir
409

. 

 

 Bank. K. da banka sırrının korunmasına yönelik açılabilecek hukuk davaları 

belirtilmemiş olduğundan BK’nın genel hükümleri ve banka sırrının ticari sırra 

benzer özellikler içermesi nedeni ile ticari sırların korunmasına ve haksız rekabete 

ilişkin hükümler içeren TTK m. 54 vd. hükümleri doğrultusunda hukuk davaları da 

banka sırrının korunması için açılabilecektir
410

. Şöyle ki; banka sırrının korunmasına 

yönelik olarak, ihlal halinin var olup olmadığı hususu adına tespit davası, banka 

sırrının haksız biçimde ele geçirilip ancak henüz açıklanmadığı hallerde müdahalenin 

men’i davası açılabilecektir
411

.  

 

 Sırrın açıklanmasından önce açılabilecek davalardan bir tanesi de 

yükümlülüğün ihlali ile oluşan maddi durumu ortadan kaldırma davasıdır ki buna 

durumun eski hale getirilme davası da denmektedir. Belirtilmelidir ki, bilginin sır 

niteliğinin ortadan kalktığı hallerde, dava yolu ile maddi durumun ortadan 

kaldırılmasını istemek mümkün değildir
412

. Öyleyse bu dava; sır saklama 

yükümlülüğünün ihlali eylemi, bilginin sır niteliğinin kaybolmasına neden olmamış 

ise talep edilebilecektir
413

. 6102 sayılı TTK m. 56/c uyarınca, sır saklama 

yükümlülüğünün ihlali halinde bankalar sır saklamakla mükellef olan kişi ve 

kuruluşlara karşı bu davayı ikame edebilirler
414

. 

 

                                                 
409

 Tekin, a.g.e., s. 110-111. 
410

 Bilge, a.g.e., s. 184. 
411

 a.e., s. 184-185. 
412

 Bilge, a.g.e., s. 187. 
413

 a.e., s. 187. 
414

 Madde 56/c) “Haksız rekabet sebebiyle müşterileri, kredisi, meslekî itibarı, ticari faaliyetleri veya 

diğer ekonomik menfaatleri zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek olan kimse; Haksız 

rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, haksız rekabet yanlış veya yanıltıcı 

beyanlarla yapılmışsa bu beyanların düzeltilmesini ve tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise, haksız 

rekabetin işlenmesinde etkili olan araçların ve malların imhasını isteyebilir”. Tekin, a.g.e., s. 112. 
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3.3. Vergi Mahremiyeti ve Banka Sırrı Kavramlarının 

Karşılaştırması 

 

 Vergi mahremiyeti, vergileme sürecinde ortaya çıkan ve vergileme ilişkisi 

dahilinde öğrenilen bilgilerin, mükellefler ile bilgi sahibi kişiler arasında gizli 

kalması gerektiğini ve üçüncü şahıslara açıklanmaması gerektiğini ifade 

etmektedir
415

. 

 

 Banka sırrı ise bankacılık faaliyetleri ile ilgili olarak bankanın kamuya 

açıklamadığı ve açıklamayarak menfaat sağladığı her türlü gizli bilgiyi 

içermektedir
416

. 

 

 Vergi mahremiyeti 213 sayılı VUK’ta tanımlanmış iken, banka sırrının 

saklanmasına ilişkin hükümler 5411 sayılı Bank. K.’da yer almaktadır. Vergi 

mahremiyetine uymak zorunda olan kişiler yine VUK’ta belirtilmiş olup, bu kişilerin 

dışındaki kimselerin, mükellef açısından sır teşkil eden bilgileri ifşa etmeleri 

doğrudan vergi mahremiyetini ihlal suçu kapsamında değerlendirilemeyecektir. 

Başka bir ifade ile “vergi mahremiyeti” kavram bakımından sadece VUK’ta 

belirtilen kişiler üzerinde sorumluluk doğurmaktadır
417

. Banka sırrını saklamakla 

yükümlü olan kişiler ise 5411 sayılı Bank. K.’da sayılmıştır. Bu doğrultuda banka 

sırrını saklama yükümlülüğü de yine Kanun da sayılan kişiler tarafından yerine 

getirilmelidir
418

.  

 

 Vergi mahremiyeti ve banka sırrı kavramları, geniş biçimde 

değerlendirildiğinde meslek sırrı kavramının karşımıza çıktığını görmekteyiz. Bu 

nedenle gerek vergi mahremiyeti, gerekse banka sırrı kavramları meslek sırrı 

kavramının birer alt unsuru olarak değerlendirilmektedir
419

. Belirtilmelidir ki; banka 

                                                 
415

 Taş, a.g.e., s. 57. 
416

 Tekşen, a.g.e., s. 29. 
417

 Taş, a.g.e., s. 93. 
418

 Kandıralıoğlu, a.g.e., s. 270. 
419

 Taş, a.g.e., s. 57; Murat Volkan Dülger, “Bankacılık Sırrı ve Sırrın Açıklanmasına İlişkin 

Suçlar”,  s. 8; http://www.dulger.av.tr/pdf/bankaciliksirri.pdf (Erişim Tarihi: 12.03.2014) 
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sırrının açıklanması bazı ülkelerde de, zaten meslek sırrının açıklanması suçu 

kapsamında düzenlenmiştir
420

. 

 

 Yukarıdaki açıklamalarımızın ardından, vergi mahremiyeti ve banka sırrının 

korunması yükümlülüğünün korunan yarar bakımından ayrıntılarını ve söz konusu 

yükümlülüklerin ihlali halinde karşımıza çıkan benzerlikleri ve farklılıkları 

inceleyerek devam edelim. 

 

3.3.1. Korunan Yarar Bakımından Benzerlik ve Farklılıklar 

 

 Vergi mahremiyeti ilkesi, diğer vergi kabahat ve suç tanımlamalarının aksine 

mükellefi koruyan bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerçekten, para ve 

hapis cezası verilen diğer bütün vergi suçları tespiti için korunan hukuki yararın 

kamu yararı ve hatta devlet hazinesi olduğu söylenebilirken, vergi mahremiyetinin 

ihlali durumunun suç olarak tespitinde öncelikle mükellefin kişisel yararının 

korunması söz konusudur
421

. Mükellefe ilişkin vergisel bilgilerin üçüncü şahıslara 

aktarılması ya da kamuoyuna açıklanması hallerinde hukuk güvenliği ilkesinin 

zedelenmesi durumu ortaya çıkacaktır ki bu, kamu düzenine de zarar verecektir
422

. 

Öyleyse belirtilmiş olan mükellefin korunması amacının yanı sıra VUK’un 5. 

maddesinde ifade edilmiş olan vergi mahremiyeti ilkesi, mükellefler ile idare 

arasındaki karşılıklı güven oluşumunun sağlanması ve dolayısıyla devletin vergi 

toplamadaki verimliliğinin arttırılması amaçlarını da içermektedir. Bu doğrultuda 

vergi mahremiyeti ilkesinin kamu yararı ile birlikte hazineyi de koruduğu 

söylenebilir
423

. 

 

                                                 
420

 Donay, a.g.e., s. 6;  Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılık ve Araştırma Grubu “Avrupa Birliği’nde 

Banka ve Müşteri Sırrı Hakkında Düzenlemeler
” 
 , Bankacılar Dergisi, Sayı: 46, s. 41-42.  

Örneğin; Belçika’da ve Lüksemburg^ta banka sırrı “meslek sırrı” olarak tanımlanır ve hukuki 

sorumluluk yaratmaktadır.  
421

 Elif Sonsuzoğlu, “Çeşitli Yasalar Açısından Vergi Mahremiyetine İlişkin Düzenlemelerin 

Değerlendirilmesi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 141, s. 133. 
422

 Ünal, a.g.m, s.100 
423

 Hilmi Ünsal, “Türk Vergi Hukukunda Vergi Mahremiyetinin Sağladığı Yararlar ve 

Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler” Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dergisi, Cilt; 8, Sayı; 3, Isparta, 2003, s. 28 
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 Banka sırrı, kaynağını müşteri ile banka arasındaki ilişkiden almaktadır. Banka 

sırrını öğrenmeleri halinde üçüncü kişiler, banka ile müşterisi arasındaki mevcut 

ilişkiye zarar verebileceklerdir. Her şeyden önce; söz konusu zararın meydana 

gelmemesi adına devlet tarafından müdahalede bulunulması sadece kredi kurumunun 

menfaatine değerlendirilemez. Banka ile müşterisi arasında bir güven ilişkisi 

bulunmaktadır. Öyleyse banka sırrının korunması evvela müşterileri korumaya 

yönelik bir uygulama olarak değerlendirilmelidir
424

. Bununla birlikte banka sırrının 

korunması yükümlülüğünün bankaların itibarını da korumaya yönelik olduğunu 

belirtmek gerekmektedir. Çünkü banka sırrının açıklanması durumunda bankanın bir 

ticari işletme olarak zarar görme olasılığı yüksektir
425

.  

 

3.3.2. Sorumluluk İhlali Bakımından Suçların Değerlendirilmesi 

 

 Vergi mahremiyeti tanımlaması VUK 5. madde de yapılmış olmakla beraber, 

VUK 362. madde de vergi mahremiyetinin ihlali halinde TCK 239. maddeye göre 

yaptırım uygulanacağı belirtilmiştir. Yine vergi mahremiyetinin ihlali durumunda 

TCK 239’ncu maddeye atıf yapan bir başka hüküm 6183 sayılı AATUHK’nun 107. 

maddesinde mevcuttur.  

 

 VUK m. 5, verginin tahakkuk aşamasındaki mahremiyet ihlal ve ifşasına dikkat 

çekmektedir. 6183 sayılı AATUHK 107. maddesinde, bu Kanunun tatbikinde 

vazifeli bulunan kimselerin, bu vazifeleri dolayısıyla amme borçlusunun ve onunla 

ilgili kimselerin şahıslarına, mesleklerine, işlerine, muamele ve hesap durumlarına ait 

öğrendikleri sırlarla, gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa etmeleri halinde 

TCK m.239’a göre cezalandırılacakları belirtilmiştir. 6183 sayılı Kanunun 107. 

maddesinde sırrın ifşası bakımından belirtilmiş yasağın kişiler açısından kapsamı 

“Bu Kanun’un tatbikinde vazifeli bulunan kimseler” tabiri ile geniş bir çerçeve 

dahilinde çizilmiş olup 6183 sayılı Kanun’un uygulamasında görevli olan herkes 

yasak kapsamına dahil edilmiştir. Öyleyse ilgili kanun hükümlerine dayanılarak, 

                                                 
424

 Kandıralıoğlu, a.g.e., s. 106. 
425

 Tekin, a.g.e., s. 111-112. 
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gerek tahakkuk gerekse tahsil aşamasında, mükelleflere ait bilgilerin gizli tutulmak 

mecburiyetinde olduğu söylenebilir
426

. Burada önem arz eden bir başka husus, vergi 

mahremiyetinin ihlali bakımından vergi kanunlarında doğrudan bir ceza 

öngörülmeyip TCK’ya atıf ile yaptırımın belirleniyor olmasıdır. 

 

 Banka sırrı bakımından sır saklama yükümlülüğü Bank. K.’nun 73. maddesinde 

düzenlenmiş olup aynı Kanun’un 159. maddesi, 73. maddedeki sır saklama 

yükümlülüğüne aykırı davrananlara verilecek ceza üzerinde durmaktadır. Buradan 

hareketle banka sırrının açıklanması suçunun, vergi mahremiyetinin ihlali suçunun 

aksine doğrudan kendi özel kanununda yaptırımı belirlenmiş bir suç olduğu 

görülmektedir.  

 

 Vergi mahremiyetinin ihlali suçunda uygulanacak olan TCK m. 239 da faillerin 

şikayet üzerine, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası 

ile cezalandırılacağı belirtilmiştir. Benzer şekilde banka sırrının ifşası suçunun cezası 

Bank. K. 159. maddeye göre, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden ikibin 

güne kadar adli para cezası şeklinde ifade edilmiştir.  

 

  Banka sırrının ifşası suçu adına soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi, sırrı 

ifşa eden faile göre değişmektedir. Genel olarak Bankacılık K.’da belirtilen suçların 

soruşturulması Kurum veya Fon tarafından Cumhuriyet başsavcılığına yazılı 

başvuruda bulunulmasına bağlıdır. Bu başvurunun muhakeme şartı niteliğinde 

olduğu Bank. K. 162. maddesinde belirtilmiştir. Ancak banka sırrının açıklanması 

suçu adına madde 162/2 de belirtilen CMK hükümlerinin saklı olduğu ifadesinden 

ötürü bu suçun re’sen soruşturmaya tabi olduğu belirtilmektedir. Bankacılık K.’nu 

104. madde uyarınca, Kurum başkan, üyeleri ve personeli ile Fon’un başkan, üyeleri 

ve personeli hakkında sırların açıklanması suçu nedeniyle soruşturma açılabilmesi ön 

şartlara tabi tutulmuştur. Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personelinin 

görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin soruşturmalar, 

Kurul Başkan ve üyeleri için ilişkili Bakan’ın, Kurum personeli için ise Başkan’ın 

                                                 
426

 Tahir Erdem; a.g.m. 
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izin vermesi şartına bağlıdır. Kurul üyeleri ile Kurum personelinin iştirak halinde 

işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin soruşturmalarda Kurum personeli hakkında 

soruşturma izni verme yetkisi ilişkili Bakan’a aittir. Fon Kurulu Başkanı ve üyeleri 

ile Fon personelinin, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlara 

ilişkin soruşturmalar, Fon Kurulu üyeleri için ilişkili Bakan’ın, Fon personeli için ise 

Fon Kurulu Başkanı’nın izin vermesi şartına bağlıdır. Fon Kurulu üyeleri ile Fon 

personelinin iştirak halinde işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin soruşturmalarda 

Fon personeli hakkında soruşturma izni verme yetkisi ilişkili Bakan’a aittir. 

 

  Her iki suçun cezası karşılaştırıldığında, hapis cezası bakımından bir fark 

görülmemektedir. Ancak adli para cezası hususunda üst sınır olarak TCK’daki 

hükmün Bank. K.’na nazaran daha ağır olduğu belirtilmelidir.  

 

 TCK m. 239 “Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi 

veya belgelerin açıklanması” başlığı altında düzenlenmiştir. Ancak banka sırrını 

koruma yükümlülüğünün ihlaline ilişkin özel kanunda bir yaptırım öngörüldüğünden 

banka sırrı hususunda TCK’nın 239. maddesinin uygulama alanı daralmaktadır. 

TCK’nın 239. maddesi, banka sırrını koruma yükümlülüğünün ihlali açısından Bank. 

K. m. 73’te belirtilenler haricindeki failler için, yani 159. madde de değinilen üçüncü 

kişilerin fail olmaları halinde devreye girmektedir. Bununla birlikte; Bankaların bağlı 

ortaklık, iştirak, birlikte kontrol edilen ortaklıklarına ait sırların Bank. K. m. 73/1 

hükmünde belirtilen suç failleri dışındaki kişiler tarafından ifşa edilmesi halinde bu 

kimselerin yine TCK’nın 239. maddesi uyarınca cezalandırılmaları mümkündür  

 

  Vergi mahremiyetini koruma yükümlülüğü VUK 5. madde uyarınca görevden 

kaynaklanan bir sorumluluk olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla vergi mahremiyetinin 

ihlali de görevden doğan bir suçtur. Ancak banka sırrını koruma yükümlülüğü, Bank. 

K. 73. maddede görevden doğan bir sorumluluk olarak tarif edilmesine karşılık aynı 

Kanun’un 159. maddesinde üçüncü kişiler de konuya dahil edildiğinden banka 

sırrının ifşası salt görev suçu olmaktan çıkarılmıştır. 
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  Son olarak, vergi mahremiyetinin ihlali suçu ve banka sırrının açıklanması 

suçunda görevli mahkemeler, verilecek hapis cezası miktarları aynı olsa da birbirleri 

ile farklılık göstermektedir. Öyle ki; vergi mahremiyetinin ihlali suçu 5235 sayılı 

Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, 

Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 12. maddesi uyarınca asliye ceza 

mahkemesinde görülecek iken, banka sırrının açıklanması suçu adına, Bank. K.’nun 

164. maddesi  hükmü doğrultusunda ağır ceza mahkemeleri görevlendirilmiştir. 
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SONUÇ 

 

  Devletin Anayasal koruma altına aldığı “hukuk devleti” prensibi neticesinde 

hukuk düzeninin ihlaline yönelik eylemler belirli yaptırımlara tabi tutulmuştur. Bu 

yaptırımlar vergi hukuku alanında da kendisini göstermektedir ki, işlenen suçun 

niteliğine göre suçlu adına para cezası ya da hürriyeti bağlayıcı cezalar ile birlikte 

duruma göre farklı yaptırımlar öngörülmüştür.   

 

  Vergi mahremiyetini korumaya alan kanunların amacı mükellefe ait sır 

niteliğindeki bilgilerin dışarıya yayılmasını önlemek olduğu kadar mükellefin 

idareye olan güveninin artması, dolayısıyla da vergi toplamada etkinliğin 

sağlanmasıdır. 

 

  VUK 5. madde vergi mahremiyetini ihlal suçu tanımlaması yapılırken 

açılanan iki farklı eylem söz konusudur ki bunlar mükellefe ait özel bilgilerin ifşa 

edilmesi ve kendisine ya da üçüncü kişi yararına kullanılmasıdır. Bu bakımdan 

Kanun, vergi mükelleflerini, bilgilerinin gizli kalması hususunda koruma altına 

almıştır.  

 

 Genel olarak idari vergi suçlarının yani vergi kabahatlerinin belirlenmesinin 

hazine çıkarlarını korumaya yönelik, adli vergi suçlarının belirlenmesinin ise kamu 

yararını korumaya yönelik olarak düzenlendiği belirtilebilir. 

  

  VUK 5. madde de belirtilen vergi mahremiyetinin ihlali sayılmayan durumlar 

içerisinde yer alan “Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri 

veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların, kanunla kurulmuş 

mesleki kuruluşlarına ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve meslek odalarına 

bildirilmesi vergi mahremiyetinin ihlali sayılmaz” hükmünün üzerinde tekrar 

durulması gerekmektedir. Her ne kadar maddenin devamında bilgi verilen söz 

konusu kişilerin ve kurumların da yasağa uymak zorunda olduğu belirtilmiş olsa da 

burada ilk eleştirilmesi gereken husus yargı kararı olmadan, yani vergi 



 145 

mahremiyetinin ihlali suçu henüz kesinleşmeden; inceleme raporu ile kesinleşmiş suç 

muamelesi görüyor olmasıdır. Bu uygulamanın vergi mahremiyetinin ihlali 

sayılmayan istisnalar içerisine dahil edilmemesi hukuk düzeni anlamında daha 

isabetli olacaktır.  

 

  Vergi mahremiyeti ilkesi bakımından korunan hukuki menfaat, öncelikle 

kişisel yarar olsa da, bu ilke ile kamu yararının da dikkate alındığı kesindir. Bu 

doğrultuda suçun mevcut halinde var olan şikayete tabi olma koşulunun gerekliliği 

de tartışmaya açılabilir.  

 

  Banka sırrı; bankacılık faaliyetleri, bankanın itibarı, mali yapısı, kredibilitesi, 

nakit durumu, yönetim ilkeleri, bankanın iç işleyişine dair düzenlemeler gibi bankayı 

diğer rakiplerinden farklı kılan ve gizli kalması gereken bilgileri ifade etmektedir.  

 

  Banka sırrına ilişkin temel düzenleme Bank.K’.da 73. madde de yapılmıştır. 

Bu madde de banka ve müşteri sırrını korumakla yükümlü olan kişiler iki ayrı grup 

halinde belirtilmiştir.  Ayrıca 73. maddede düzenlenen yükümlülüğün ihlalinin cezai 

sonuçlarını düzenleyen 159. maddede sır saklamakla yükümlü olan üçüncü bir grup 

daha belirtilmiştir. Buna göre banka ve müşterilerine ait sırları açıklayan üçüncü 

kişiler hakkında da aynı hükümler uygulanacaktır.  

 

 Bank. K. m. 73/1 hükmünde sayılan kişiler için, söz konusu sırları görevleri 

esnasında öğrenme şartı bulunmaktadır. Adı geçen 73. maddenin 3. fıkrasında ise 

ilgili kişilerin görev ve sıfatları nedeniyle sır niteliğindeki bilgi ve belgeleri öğrenme 

şartı getirilmiştir. Buna karşılık 159. maddede belirtilmiş olan üçüncü kişilerin hangi 

şekilde olursa olsun öğrendikleri sırları açıklamalarının cezalandırılması da 

tartışmaya açıktır. Öyle ki mevcut düzenleme, bankacılık düzeni ile doğrudan ilgili 

kurum ve kuruluşlarda çalışanların cezai sorumluluğunu daraltırken, bankacılık 

düzeni ile ilgisi olmayan, hatta öğrendiği bilginin sır olabileceğini bile bilemeyecek 

üçüncü kişileri hiçbir sınırlama getirmeden aynı yaptırıma tabi tutmaktadır ki, bu 

durumun adil olmayacağı söylenebilir. 
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   Banka sırrının açıklanması suçu, bankalara ilişkin özel kanun olan Bank. 

K.’da düzenlenmiştir. 5411 sayılı Bank. K.; 5237 sayılı TCK’dan daha sonra 

yürürlüğe girmiş olmasına rağmen ve TCK’da banka sırrının ifşası suçuna yönelik 

cezai hükümler mevcut iken Bank. K’da da aynı hususta bir yaptırımın, özellikle de 

ceza miktarlarının TCK’dakine benzer yapıda düzenlenerek yürürlüğe girmiş olması 

isabetli değildir.   

 

 Bank. K.’nun 162. maddesine göre genel anlamda bankacılık suçlarının 

açıklanması suçunun takibinin BDDK veya TMSF’nin yazılı başvurusuna bağlanmış 

olması ülkenin ekonomik düzeni çerçevesinde lider nitelikteki ve güven esasına 

dayalı çalışan banka, yönetici ve çalışanlarının itibarı bakımından yerinde bir 

düzenlemedir. Başka bir ifade ile bankacılık sektörü gibi uzmanlık aranan bir alanda 

her olayın doğrudan adli makamlara taşınır olmaması, öncesinde ilgili kurumun 

başvurusunun aranması müspet bir uygulamadır. Bununla birlikte banka sırrının 

açıklanması suçunun soruşturulması için BDDK veya TMSF’ye yazılı başvuru 

koşulunun olmadığı belirtilmelidir. Ancak, Bankacılık K. 104. madde uyarınca, 

Kurum başkan, üyeleri ve personeli ile Fon’un başkan, üyeleri ve personeli hakkında 

sırların açıklanması suçu adına soruşturma açılabilmesi, belirtilen mercilerden izin 

alınması şartına bağlanmıştır.  

 

  Sırrı saklamakla yükümlü olanların sırrı başkalarına açıklamaları ile kendileri 

ya da üçüncü kişilerin yararına kullanmaları arasında cezai yaptırım bakımından 

farklılık olması gerekmektedir.  Başka bir ifade ile sırrın menfaat amaçlı kullanılması 

suçunun daha ağır bir cezaya tabi olması, ceza sistematiği bakımından uygun 

olacaktır. Bankacılık K. 159. maddesine göre; sır saklamakla sorumlu olduğu 

belirtilen kimseler, sırları kendileri ya da başkaları için yarar sağlamak amacıyla 

açıklamış olurlarsa verilecek cezalar altıda bir oranında artırılmaktadır. Vergi 

mahremiyetinin ihlali suçu adına da bu yönde bir düzenleme yapılması isabetli 

olacaktır.  

 

 Kanun Tasarısı ile ticari ve finansal piyasalarda önemli bir konuma sahip olan 

banka sırrı, müşteri sırrı ve ticari sır kavramları yeniden ele alınmaya çalışılmıştır. 
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Bizce, Bank. K. 73’ncü maddedeki aksaklıkların öncelikle düzeltilmesi 

gerekmektedir. Kanun Tasarı’sının kabul edilip mevcut durumda yürürlüğe girmesi 

mevzuatta ve dolayısıyla uygulamada daha fazla karmaşaya sebep olacaktır.   

 

 5237 sayılı TCK’nın 51. maddesinde cezaların ertelenmesi hususu 

düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre iki yıl veya daha az cezaya mahkum edilen 

kişilerin cezası ertelenebilecektir. Bu bakımdan vergi mahremiyetinin ihlali ve banka 

sırrının açıklanması suçlarına öngörülen yaptırımlar ertelenebilecek cezalar arasına 

girmektedir. Bu durum,  söz konusu cezaların caydırıcı niteliğini azaltmaktadır.  
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