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GİRİŞ 

      Vergi borcu nedeniyle yurt dışı çıkış yasağı uygulaması, vergi borcu 

bulunanların yurt dışına çıkışının alacaklı tahsil dairesinin talebi üzerine ilgili 

makamlarca engellenmesini ifade etmektedir. Yurt dışına çıkış yasağı, vergi 

yükümlüsünün temel hak ve özgürlükler arasında yer alan seyahat 

özgürlüğünün kısıtlanması sonucunu doğuran bir idari işlemdir. Bu nedenle 

seyahat özgürlüğünü kısıtlayan bu işlemin, meşru ve ölçülü olarak yapılıp 

yapılmadığı hukuk devleti uygulaması açısından irdelenmesi gereken bir 

konudur. Vergi yükümlüsünün seyahat özgürlüğüne getirilen sınırlamanın 

yasal dayanağını, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanunun 36/A maddesi oluşturmaktadır. 

 

      5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun vergi borçlularının yurt dışı çıkış yasağı 

ile ilgili hükmünün, Anayasa Mahkemesi’nin 08/11/2007 tarihli ve E:2007/4, 

K:2007/81 sayılı Kararı ile iptal edilmesi üzerine, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’na 36/A maddesi eklenmiştir. 

6183 sayılı Kanuna eklenen 36/A maddesi de, içerdiği hükümler bakımından 

Anayasa’ya aykırılıklar taşımaktadır. Kısacası, Anayasa Mahkemesi’nin 

08.11.2007 tarih ve E:2007/4, K:2007/81 sayılı kararından sonra yapılan yeni 

düzenlemenin de tekrar Anayasa Mahkemesi’nin anılan kararı uyarınca 

gözden geçirilmesi gereklidir. 6183 sayılı kanuna eklenen 36/A maddesi ile 

getirilen yeni düzenlemenin, idareler tarafından uygulanış biçimi, anayasaya 

aykırılık içeren kısımları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ışığında 
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Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırılık içeren yönleri ortaya 

konulmalıdır.  

 

      Öncelikle idareler faaliyetlerinde hukuka uygun işlemler tesis etmek ve 

eylemlerde bulunmakla yükümlüdürler. İdarelerin söz konusu 

yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri açısından uygulayacakları mevzuatın 

kapsam ve içeriğini iyi irdelemeleri gereklidir. Bu bakımdan uygulamaya ışık 

tutmak adına çalışmamızda, öncelikle vergi borcu nedeniyle yurt dışına çıkış 

yasağı uygulamasının Anayasada yer alan seyahat özgürlüğüne ilişkin 

hükümler açısından değerlendirilmesi yapılacak, bu kapsamda Anayasa 

Mahkemesi kararları, konuya ilişkin uluslararası sözleşmelerde yer alan 

düzenlemeler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ele alınacaktır. 

 

      Bu çerçevede yerel mahkeme kararları ile Danıştay içtihatlarından 

yararlanılarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanunun 36/A maddesinin uygulanma şekli ve koşulları üzerinde 

durulacaktır. Daha sonrasında maddenin Anayasa’ya uygunluğu sorunu, 

yukarıda açıklanan veriler bağlamında incelenecek ve bir hukuk devletinde 

vergi borcu nedeniyle yurt dışına çıkma özgürlüğüne getirilecek sınırlamaların 

ne şekilde olması gerektiği konusunda önerilerde bulunulmaya çalışılacaktır. 

 

      Vergi borcu nedeniyle yurt dışı çıkış yasağının tez konusu olarak 

seçilmesindeki amaç, temel hak ve özgürlükler arasında yer alan seyahat 

özgürlüğünün kısıtlanmasının vergi borcu açısından nasıl uygulanacağının ve 
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idarelerin yurt dışına çıkış yasağı koyarken uyması gereken temel ilkelerin 

ortaya konulmasını sağlamaktır. Öncelikle temel hak ve özgürlüklerin 

kısıtlanması açısından idarelerin takdir yetkisine sahip olamayacağının ve 

yasal idare ilkesi gereği idarenin işlemlerini tesis ederken kanununa 

dayanması ve kanuna aykırı işlemler tesis etmemesinin ortaya konulması 

amaçlanmaktadır. 

 

      Yabancı ülkelere seyahat etmek, ülkeler arasındaki iletişim ve etkileşimin 

artmasının bir sonucu olarak, gün geçtikçe daha önemli bir ihtiyaç halini 

almaktadır. Bu çerçevede, yabancı ülkelere seyahat edebilmenin öncelikli 

koşulu olan ‘kişinin bulunduğu ülkeyi terk edebilmesi’ yani yurt dışına çıkma 

özgürlüğü de giderek önem kazanmakta; bu özgürlüğün sınırlanma şekli olan 

yurt dışına çıkış yasağına ilişkin uyuşmazlıkların sayısı da gün geçtikçe 

artmaktadır. Vergi borcu nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı, seyahat 

özgürlüğünü kısıtlayan ve bu bağlamda sınırları çizilmesi gerekli olan bir 

alandır. Uygulama açısından bu özgürlüğün kısıtlanması, belirli ölçütlere 

dayalı olarak yapılacağından, bu ölçütlerin açık bir biçimde belirlenmesi 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Mahkemelerin konuya ilişkin olarak vermiş 

oldukları kararlar da tezin yazımında değerlendirileceğinden, konu uygulama 

ve mahkemelerin bakış açısı ile de irdelenmiş olunacaktır. 

       

     Öncelikle ilk bölümde,  seyahat özgürlüğü ve yurt dışına çıkış özgürlüğüne 

ilişkin olarak genel açıklamalar yapılacak, yurt dışına çıkma özgürlüğünün 

temel hak ve özgürlükler bağlamında uygulama alanları tespit edilecek ve bu 
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uygulamaların Anayasa ve uluslararası hukuk açısından değerlendirilmesi 

yapılacaktır. Tezde sadece vergi borçları açısından yurt dışı çıkış yasağı 

inceleme konusu yapılacak, diğer alanlara ilişkin olarak yeri geldiğinde benzer 

olan yönler açısından değerlendirme yapılacaktır. İkinci bölümde, vergi borcu 

nedeniyle yurt dışına çıkış yasağının kavramsal açıdan değerlendirmesi 

yapılacak ve yurt dışına çıkış yasağı uygulaması kapsamına giren kamu 

alacakları, yurt dışına çıkış yasağı uygulamasının koşulları, yurt dışına çıkış 

yasağının konulmasında usul ve tebliğ, yurt dışına çıkış yasağını kaldıran 

haller, vergi borcundan dolayı yabancıya yurt dışı çıkış yasağının 

uygulanması, tüzel kişilerde yurt dışı çıkış yasağının uygulanması, yurt dışına 

çıkış yasağına ilişkin işlemlerde idarenin sorumluluğu, yurt dışı çıkış yasağına 

karşı açılan davalar, yurt dışına çıkış yasağının anayasaya aykırılığı sorununa 

ilişkin konular incelenecektir. 
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I. BÖLÜM 

SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ-YURT DIŞINA ÇIKMA ÖZGÜRLÜĞÜ 

A) SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ KAVRAMI 

      Günümüz küreselleşen dünyasında, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi 

alandaki etkileşimler, gelişen teknoloji ve ulaşım olanakları ile birlikte kişilerin 

daha sık seyahat etmesine neden olmaktadır.1 Bu bağlamda seyahat özgürlüğü sıkça 

kullanılan bir temel hak ve özgürlük olarak öne çıkmaktadır. Devletler, özellikle 

ulusal güvenlikle ilgili olarak egemenlik haklarını kullanarak seyahat özgürlüklerini 

düzenleme, oluşturdukları birliklerle kişilerin ve malların serbest dolaşımı 

konusunda anlaşmalar yapma ve seyahat özgürlüğüne ilişkin alanları genişletme 

yoluna gitmektedir. Bu süreç ulusal güvenlikle ilgili sorunları da beraberinde 

getirmekte ve devletleri sıkı bir takım tedbirler alma yoluna başvurmaya 

                                                
1 “Dünyada ve ülkemizde son yıllarda yaşanan gelişmeler, özellikle ulaşım ve bilişim alanındaki 

yeni buluş ve ilerlemeler dünyada mesafe ve uzak kavramının yeniden değerlendirilmesi 

zorunluluğunu getirmiştir. Bu gelişmelerle, insanlar dünyanın en uzak bölgesindeki olayları anında 

canlı olarak izleyebilmekte, elindeki küçücük bir telefonla nerede bulunursa bulunsun görüntülü 

mesaj alıp göndermekte, kamera olarak kullanmakta, görüştüğü kişiye canlı olarak görüntü 

aktarabilmekte, internette her işlemi yapabilmektedir. Daha fazlası sayılabilecek bu gelişmeler 

insanlar arası ilişkileri doğrudan etkilemektedir. Bu sayede insanlar yurtdışındaki etkinliklere daha 

fazla katılabilmekte, değişik ülkelerdeki insanlar arasında etkileşim ile bilgi akışı hızlanmaktadır. Bu 

değişim ve ekonomik gelişmeler Türk vatandaşlarının daha fazla ve daha sık yurtdışına çıkması 

imkanını arttırmıştır. Bunlar dışında, halen yurt dışında özellikle Almanya başta olmak üzere çeşitli 

Avrupa ülkelerinde yaklaşık üç milyon Türk vatandaşının yaşadığı bilinen bir husustur. Birçok 

insanın yakınları Avrupa ülkelerinde ikamet etmektedirler. Yurtdışında yaşayan insanlarımızın çoğu 

imkanı varken çifte vatandaşlığı seçmeyip çocuğunu askerliğini yapması için ülkesine 

göndermektedir. Asker kişilerin de diğer insanlar gibi yakın akrabasının ağır hastalığı, ölümü veya 

başka makûl nedenlerle ani olarak yurtdışına çıkmaları gereği zaman zaman ortaya çıkabilir. Eğitim, 

seminer veya araştırma için yurt dışına çıkmak artık sıradan bir olay haline gelmiştir.”, 02.07.2004 

tarih ve 25510 sayılı Resmi Gazete’de Anayasa Mahkemesi’nin 21.01.2004 tarih ve E:2002/166,  

K:2004/3 sayılı kararı. 
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zorlamaktadır. Bu durum kişilerin temel hak ve özgürlüklerini kullanırken 

karşılaşacakları engel ve kısıtlamaları arttırmaktadır. Özellikle güvenlik sorununun 

arttığı ve kamu düzeni bakımından tehditlerin çoğaldığı olağanüstü dönemlerde, 

seyahat özgürlüğünün kullanılması durdurularak, kontrolün sağlanması yoluna 

gidilmektedir.2 Ülkemizde de 1980’li yıllarda seyahat özgürlüğüne ilişkin olarak bir 

takım kısıtlama yollarına başvurulmuştur. 

 

      Seyahat özgürlüğü, kişilerin bir yerden, diğer bir yere herhangi bir kısıtlama 

olmaksızın serbestçe dolaşması, gidip gelmesi, yer değiştirmesi ve yerleşmesini 

ifade etmektedir.3 Bu kapsamda seyahat özgürlüğü, insanların en temel 

gereksinimlerinden biri olan hareket etme, ikamet etme ve ikametini değiştirme 

özgürlüğünü kapsamakta ve insanların maddi ve manevi varlıklarının gelişmesine 

katkı sağlamakta, insanlığın ekonomik, sosyal ve kültürel bakımından ilerlemesine 

de yardımcı olmaktadır.4  

 

      Seyahat özgürlüğü kavramı yerine daha kapsamlı olan “hareket etme-dolaşım 

özgürlüğü” kavramı da kullanılmaktadır.5 Seyahat yerine “dolaşım” sözcüğünün 

kullanılmasındaki maksat, dolaşımın seyahat amaçlı olmayan her türlü hareketi, 

                                                
2 Ercan AYGÜN, 1982 Anayasası’nda Seyahat Özgürlüğü, (Danışman: Prof. Dr. Erdal ONAR), 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara-2007, 

s.6. 
3 İbrahim Ö. KABOĞLU, Özgürlükler Hukuku, 5. Baskı, İstanbul, Afa Yayınları,1999, s.204.   
4 Emre AKBULUT, Yurt Dışına Çıkış Yasağı, (Danışman: Prof. Dr. Turan Yıldırım), Marmara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul-2007, s.1. 
5 KABOĞLU (1999), s.204; Abdullah SEZER, Pasaport Kanunu Madde 22 ve 23: 1982 

Anayasası ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’ne Ek IV No.lu Protokol’e Aykırılık Sorunu, 

AÜSBFD., Cilt 57, No 3, Temmuz-Eylül 2002, (s.50-76), dn:1, s.50. 



 7 

gidip-gelmeyi ve yer değiştirmeyi ifade etmesi nedeniyle daha geniş bir hak olarak 

ifade edilmek istenmesidir.6 Nitekim, Avrupa Birliği’nde seyahat özgürlüğü yerine 

dolaşım özgürlüğü kavramı kullanılmakta ve dolaşım özgürlüğü ile kişilerin, 

malların ve hizmetlerin serbest dolaşımı amaçlanmaktadır.  

 

      Günümüz dünyasında ülkeler arasındaki etkileşim alanları arttıkça, insanlar 

daha yoğun olarak seyahat etme ihtiyacı duymakta ve devletler, seyahat 

özgürlüğüne ilişkin olarak vizelerin kaldırılması, schengen bölgesi oluşturulması 

gibi bir takım yollarla kişilerin seyahat özgürlüğüne ilişkin olarak yenilikler 

yapmaktadır. Ancak söz konusu yenilikler bazı sorunları da beraberinde getirmekte 

ve devletler, ülke veya birliğe giriş yapan kişilerin parmak izleri, biometrik bilgileri 

gibi bazı kişisel verilerini kayıt altına almaktadır. Böylece seyahat edecek olan 

kimseler, kişisel verilerinin kayıt altına alınmasına katlanmak zorunda kalmaktadır. 

Uluslar arası hukuka göre devletler, yabancıların ülkeye girişi, ülkede bulunması ve 

ülkeden çıkışlarına ilişkin düzenlemeler yapma konusunda tam bir serbesti ve takdir 

hakkına sahiptir.7 Bu bakımdan uluslar arası seyahat özgürlüğü mutlak bir hak 

değildir.8 Ancak devletler söz konusu yetkilerini kullanırken, kişilerin diğer 

haklarına müdahale etmemelidir. Örneğin havaalanlarına konulan beden tarama 

cihazları, kişilerin özel hayatlarına, maddî ve manevî varlığına ilişkin haklarına 

müdahale sonucunu doğurmaktadır. Devletler, ülkelerine girişlerde kişilerin her 

                                                
6 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi, Ankara: Türkiye 

Barolar Birliği Yayınları, 2. Bası, Ankara, s.29. 
7 A. Şeref GÖZÜBÜYÜK, A. Feyyaz GÖLCÜKLÜ, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve 

Uygulaması, 6. Bası, Turhan Kitapevi, Ankara-2004, s.261; Serçin KUTUCU, Evrensel Bir İnsan 

Hakkı Olarak Seyahat Özgürlüğü, Güncel Hukuk Dergisi, Şubat 2010/2-74, s.12. 
8 KUTUCU, s.12. 
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türlü bilgilerini kayıt altına almak istemekte ve meydana gelebilecek yasa dışı 

olayları önlemeyi amaçlamaktadır. Ancak elde edilen verilerin amaç dışı kullanımı 

açısından uluslar arası hukukta bir takım düzenlemelerin yapılmasına da ihtiyaç 

vardır. Devletlerin bu tarz uygulamaları seyahat özgürlüğünü kısmen de 

kısıtlamaktadır. 

 

B) SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KAPSAMI VE YURT DIŞINA 

ÇIKMA ÖZGÜRLÜĞÜ 

      Bireyin fiziksel olarak bir mekandan diğerine gidebilmesi olanağını ifade eden 

seyahat özgürlüğü9, “ülke içerisinde” ve “bir ülkeden diğerine” olmak üzere iki ayrı 

rejime tabi tutulmaktadır.10 Yine, ülke ölçüsünden hareketle “vatandaşın yer 

değiştirmesi” ile “yabancının yer değiştirmesi” farklı rejimlere tabi olmaktadır.11  

 

      İnsan haklarına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı uluslararası belgelerde ve 1982 

Anayasası’nda seyahat özgürlüğü, vatandaş-yabancı ayrımı gözetmeksizin herkese 

tanınmıştır. Anayasanın 23. maddesinin ilk fıkrasında; “Herkes yerleşme ve seyahat 

hürriyetine sahiptir” düzenlemesine yer verilmiştir. Bununla birlikte anayasada bazı 

                                                
9 Zafer GÖREN, Anayasa Hukuku, 1. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara-2006, s.443; “Yerleşme ve 

seyahat özgürlüğü, her şeyden önce, “açık toplum” olmanın olağan tezahürlerinden bir olarak ortaya 

çıkmakta ve kişilerin ülkenin herhangi bir yerinde ikamet edebilme, konut edinebilme, meslekî ve 

sosyal bir faaliyette bulunabilme gibi amaçlarla, bir kamu gücü tarafından engellenmeksizin bir 

yerden başka bir yere gidebilmesi olarak tanımlanmaktadır”, M. Refik KORKUSUZ, Uluslararası 

Belgelerde ve Türk Anayasası’nda Temel Haklar ve Özgürlükler, Özrenk Matbaacılık, İstanbul 

1998, s.252. 
10 KABOĞLU (1999), s.205; SEZER, s.50-51. 
11 AYGÜN, s.20. 



 9 

hak ve özgürlükler yalnızca vatandaşlar için düzenlenmiştir. Bu noktada 23. 

maddenin 5 ve 6. fıkraları şu hükümleri getirmektedir: 

“Vatandasın yurt dışına çıkma hürriyeti vatandaşlık ödevi ya da ceza 

soruşturması veya kovuşturması sebebiyle sınırlanabilir. Vatandaş sınır 

dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz.” 

      Görüldüğü üzere seyahat özgürlüğü herkese tanınmışken, “sınır dışı edilmeme” 

ve “yurda girme hakkından yoksun bırakılamama” biçimindeki güvenceler yalnızca 

vatandaşlar için öngörülmüştür. Yabancılar, yalnızca vatandaşlara tanınmış olan 

hak, özgürlük ve güvencelerden yararlanamaz. Kural olarak yabancılar, insanlara ya 

da kişilere tanınan, “herkese” ait olduğu bildirilen hak ve özgürlüklerden, “hiç 

kimse” diye belirten güvencelerden yararlanırlar.12  

 

      Ülke içerisindeki seyahat özgürlüğü, vatandaşların ülke sınırları içerisinde 

hareket, yer değiştirme ve yerleşme serbestliğini güvence altına almakta ve sınır 

dışı etme yasağını kapsamaktadır. Ayrıca vatandaşların bu özgürlük kapsamında 

ülke içerisinde seyahat ederken herhangi bir kısıtlama ile karşılaşmamaları da 

gereklidir. Bu kapsamda herkes, devlete ait özel alanlar istisna olmak ve özel 

mülkiyetin ihlali sonucunu doğurmamak kaydıyla yer değiştirme serbestisine 

sahiptir. Sonuç olarak, vatandaşın ülke içerisindeki seyahat özgürlüğü, mahkumiyet, 

özel bir statüye bağlı olma durumu dışında güvenlik, sağlık ve dolaşım kayıtları 

altında serbesttir.13  

 

                                                
12 Bülent TANÖR/ Necmi YÜZBAŞIOĞLU, 1982 Anayasasına göre Türk Anayasa Hukuku, 

YKY, İstanbul, 2004, s. 164; AYGÜN, s.14. 
13 İbrahim Ö. KABOĞLU, Özgürlükler Hukuku, İstanbul, Afa Yayınları, Aralık 1993, s.181.  
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      Ülke sınırları içerisindeki her dolaşım belli bir kolluk rejimine tabi 

tutulmaktadır. Böylece, seyahat özgürlüğünün düzenlenişi, yer değiştirmek için 

kullanılan araçlara göre değişecektir. Örneğin otomobille seyahat, Karayolları 

Trafik Kanunu’na bağlı yükümlülükleri de beraberinde getirecektir. Yine bir 

mesleğin icrasına yönelik olarak seyahat edilen hallerde (pilot, kaptan, makinist) 

seyahat özgürlüğünün kullanılması açısından bağlı bulunulan hukuki rejimde 

farklılaşacaktır.14 Anılan durumlar dışında bir takım mevzuatta da başlıca seyahat 

özgürlüğünü engelleyen maddeler bulunmaktadır. Bu kapsamda, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nda bütün devlet memurları açısından bağlayıcı bir seyahat 

özgürlüğü kısıtlamasına yer verilmiştir. Anılan Kanunun, ikamet mecburiyeti 

başlıklı 20. maddesinde; devlet memurlarının görev yaptıkları kurum ve hizmet 

birimlerinin bulunduğu yerleşme merkezlerinde (mücavir alanları dahil belediye ve 

köy hudutları içerisinde) ikamet etmelerinin esas olduğu, görevini aksatmamak 

kayıt ve şartıyla ikamet edilen hudutlar dışında ikamet etmelerine mensup oldukları 

kurumun yetkili amirince izin verilebileceği, ikamet ettikleri il hudutlarını tatillerde 

ancak yetkili amirin izniyle terk edebilecekleri düzenlemesine yer verilmiştir. 

Ayrıca, yine aynı Kanuna göre, memurun ikamet ettiği ilin sınırlarını izinsiz terk 

etmesi halinde disiplin amirlerince aylıktan kesme cezası uygulanacağına 

hükmedilmiştir. Anılan düzenlemelerin anayasada yer alan seyahat ve yerleşme 

hürriyeti hükümleri açısından hukuka uygunluğunun irdelenmesi gereklidir.  

 

                                                
14 Oya BOYAR, Anayasal Bir Hak Olarak Seyahat Özgürlüğü, Güncel Hukuk Dergisi, Şubat 

2010/2-74, s.15. 
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      Seyahat özgürlüğü kapsamında inceleme konumuzu ilgilendiren kısım “yurt 

dışına çıkma özgürlüğü”dür. Anılan özgürlük, Anayasanın 23. maddesinde güvence 

altına alınmıştır. Söz konusu maddeye göre, vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, 

vatandaşlık ödevi ya da ceza soruşturması veya kovuşturması sebebiyle 

sınırlanabilecektir. Yukarıda değinildiği üzere maddede vatandaşın yurt dışına 

çıkma hürriyetinden söz edilmiştir.15 Yabancılar, söz konusu maddede yer alan 

hükümden yararlanamayacaklardır. Yabancıların tabi olacağı kurallara ilerde 

değinilecektir. 

 

      Yurt dışına çıkma özgürlüğünü kullanabilmesi için pasaport veya seyahat 

vesikası adı verilen resmi bir belgenin varlığı ve kişinin söz konusu belgelerin 

hamili olması gereklidir. Pasaport Kanununa göre, “Türk vatandaşları ... 

Türkiye’den çıkabilmek için muteber ve usulüne uygun pasaport veya pasaport 

yerine kaim olan vesika ibrazına mecburdurlar” (m. 2/1). Bu itibarla pasaport, yurt 

dışına çıkma özgürlüğünün kullanılmasında zorunlu bir koşul olduğundan ve 

vatandaşın başvurması üzerine idareden belirli esas ve usullere uyularak 

alınabildiğinden, bir anlamda “yurt dışı seyahat izni” sayılacaktır.16 Pasaport isteme 

hakkı, sürekli bir hak niteliğinde olduğundan seyahat özgürlüğünün kullanımı 

konusunda pasaport verilmesi/süre uzatımı istemiyle idareye her zaman 

başvurulabilir ve idareye yapılan her yeni başvuru üzerine idarece tesis edilecek 

                                                
15 Rona AYBAY, Amerikan, İngiliz ve Türk Hukuk Sistemlerinde Yurt Dışına Çıkma ve 

Yurda Girme Özgürlüğü, ODTÜ Yayınları, 1975, s.5. 
16 AYBAY, (1975), s.157; Cemil KAYA, Yurt Dışına Çıkma Özgürlüğünün Engellenmesi, 

KHukA Kamu Hukuku Arşivi Dergisi, Akademik Araştırma ve Dayanışma Derneği Yayını, Ocak 

2005, s.42. 
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işleme karşı dava açılabilir.17 Bu konuda Danıştay göre ilgililer, Anayasal güvence 

altındaki temel hak ve özgürlüklerinden olan seyahat özgürlüğünü kullanabilmeleri 

için gerekli işlemlerin yapılmasını idareden her zaman isteyebilecektir. Seyahat 

özgürlüğünün kullanılabilmesi için gerekli işlemin yapılması isteminin idarece 

reddedilmiş olması, aynı konuda idareye tekrar başvurulmasına ve başvurunun 

reddi halinde ret işlemine karşı dava açılmasına engel bulunmamaktadır”.18 

 

      Pasaportsuz yurt dışına çıkmak mümkün olmadığından, yurt dışına çıkma 

özgürlüğünün kullanılabilmesi için idareden izin niteliğinde olan pasaportun 

alınması gerekli olacağından, pasaport alınmasına yönelik zorunluluğun anayasada 

yer alan hükümler açısından irdelenmesi gereklidir. Bu konuda AYBAY, yurt 

dışına çıkış özgürlüğünün kullanılması için önceden izin niteliğinde olan pasaportun 

alınması zorunluluğunun hakkın özüne dokunmayacağını ileri sürmektedir.19 Yurt 

dışına çıkışlarda pasaport zorunluluğu esasen seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasına 

yönelik bir durum olmayıp, hakkın kullanımına ilişkin bir husustur. Yabancı 

ülkelere girişlerde sadece kimlik belgesinin aranılacak olması, yabancı ülkeleri 

                                                
17 KAYA, s.43. 
18 Danıştay 10. Dairesi’nin 4.5.1987 tarih ve E:1985/1044, K:1987/926, Danıştay Dergisi, 1988, 

sayı:68-69, s.716. 
19 AYBAY, (1975), s.157; "Anayasaya göre 'Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına 

sahiptir. (madde 29/cümle 1) [1961 Anayasası]. Yurt dışına çıkış özgürlüğü için ise Anayasada böyle 

bir hüküm mevcut değildir. Bu durumda, Anayasa Mahkemesinin ... önceden izin almanın, hakkın 

özüne dokunduğu' görüşünü, yurt dışına çıkma özgürlüğünü de kapsayacak biçimde genişletmek 

yerinde değildir. / Öte yandan, gerek Türk Hukukunun geleneksel kural/an, gerekse diğer devlet/erin 

mevzuatı, yurt dışı seyahat/erde pasaportu adeta evrensel bir biçimde zorunlu bir koşul olarak kabul 

etmiş bulunduğuna göre, bu sonucu normal karşılamamız gerekir", Rona AYBAY, Bir Kamu 

Özgürlüğü Sorunu: Pasaport Kanununun 22. Maddesi, Amme İdaresi Dergisi C.7, Sayı:4, 

sayfa:11-27, 1974, s.13; SEZER, s.54. 
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kimlik tespiti hususunda araştırma yapmaya itecektir. Ancak pasaportun varlığı 

kimliğin yanında ilgili ülke vatandaşı olduğunu gösteren ek bir ispat aracı 

niteliğindedir. Bu bakımdan pasaport zorunluluğu, uluslararası alanda da gerekli bir 

durumdur.20   

 

      Yurt dışına çıkma özgürlüğü, başlı başına temel bir özgürlük olmakla birlikte 

diğer temel hak ve özgürlükler bakımından arz ettiği önem, bu özgürlüklerin 

kullanımının mümkün olmasının seyahat özgürlüğünün kullanılabilirliği ile doğru 

orantılı olmasıdır. Örneğin, tedavi amaçlı yurt dışına çıkmak isteyen kişiye 

getirilecek kısıtlama, kişinin seyahat özgürlüğünün yanında yaşam hakkını da 

ilgilendirmektedir. Bu bakımdan yurt dışına çıkma özgürlüğü devletlerce 

düzenlenirken diğer temel hak ve hürriyetler ile bağlantısı göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

 

C) YURT DIŞINA ÇIKMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN 

SINIRLANDIRILMASI 

      Toplumlarda öngörülecek sınırsız hürriyetin, sonuç olarak hürriyetsizlik ve 

anarşi doğuracağı açık olduğundan, hürriyetlerin var olabilmeleri ve kişi yönünden 

pratik bir değer ifade edebilmeleri için onların sınırlarının belirlenmesi, kullanım 

yollarının gösterilmesi ve ayrıntılı kurallarla çevrelenmesi gereklidir.21 Temel hak 

ve özgürlüklerin düzenlenmesi, onların belirli sınırlar içerisine alınması her şeyden 

                                                
20 AYBAY, (1975), s.157. 
21 Münci KAPANİ, Kamu Hürriyetleri, 7. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 1993, s.217. 
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önce geniş anlamda kamu düzeninin sağlanması açısından önemlidir.22 Genel 

ilkeler halinde düzenlenen fakat sınırları belirlenmeyen temel hak ve özgürlüklerin 

kişiler açısından herhangi bir pratik değeri olmayacaktır. Bu bakımdan sınırlama 

esasen başkalarının özgürlüklerini de güvence altına almak açısından önemlidir.23 

1789 İnsan ve Vatandaş Hakları bildirisinde, hürriyetin başkasına zarar vermeyen 

her şeyi yapabilmek olduğu, bundan ötürü her insanın doğal haklarını kullanmasının 

sınırının, toplumun diğer üyelerinin de aynı haklardan faydalanabilmesini sağlayan 

sınır olduğu ifade edilmiştir.24  

 

      İnsan hakları, kişilerin doğuştan sahip oldukları vazgeçilmez, devredilmez ve 

herkes tarafından uyulması, saygı gösterilmesi gereken temel hak ve hürriyetlerin 

bütünüdür. Bu haklar insan onuruna uygun yaşamanın bir gereği olarak uluslararası 

belgeler ve anayasalarda güvence altına alınmış bulunmaktadır.25 Demokratik 

hukuk devletlerinde insan haklarının üstünlüğü esas olup, hak ve özgürlüklerin 

tanınması ve bunların keyfi bir şekilde sınırlandırılmaması asıldır. Kural, temel hak 

ve özgürlüklerin tanınması ve bunlara kamu otoritelerince müdahale edilmemesi 

olmakla birlikte, bu kural, insan hak ve özgürlüklerinin mutlak olduğu ve hiçbir 

şekilde sınırlandırılamayacağı şeklinde yorumlanmamalıdır.26  

 

                                                
22 KAPANİ, s.228. 
23 KAPANİ, s.229-230. 
24 KAPANİ, s.230. 
25 Ömer Adil ATASOY, Temel Hak Ve Özgürlüklerin Sınırlandırılmasında Yeni Bir Kavram: 

Ölçülülük İlkesi Ve Yasa Uygulayıcılar Açısından Uyma Zorunluluğu, Erişim:www.anayasa. 

gov.tr/files/pdf/anayasa_yargisi/anyarg19/atasoy.pdf, E.T.: 14.04.2010. 
26 AKBULUT, s.5. 
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      Devlete vergi borcu bulunan kişilerin yurt dışına çıkma özgürlükleri, 

anayasadaki düzenlemeler bağlı olarak sınırlandırılabilecektir. Öncelikle konuya 

ilişkin olarak 1961 Anayasasında yer alan hükümlere değinilecek, sonrasında 1982 

Anayasası incelenecektir. Vergi borcu nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı 

konulmasındaki anayasal dayanaklar tek tek ele alınacaktır. 

 

I. 1961 ANAYASASINA GÖRE YURT DIŞINA ÇIKMA 

ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASI 

      1961 Anayasası’nda seyahat özgürlüğü, 18. madde de düzenlenmişti. Anılan 

maddede;  

“Herkes seyahat hürriyetine sahiptir. Bu hürriyet, ancak milli güvenliği 

sağlama ve salgın hastalıkları önleme amaçlarıyla kanunla 

sınırlanabilir. Herkes, dilediği yerde yerleşme hürriyetine sahiptir; bu 

hürriyet milli güvenliği sağlama, salgın hastalıkları önleme, kamu 

mallarını koruma, sosyal, iktisadi ve tarımsal gelişmeyi gerçekleştirme 

zorunluluğu ile ve kanunla sınırlanabilir. Türkler, yurda girme ve yurt 

dışına çıkma hürriyetine sahiptir. Yurt dışına çıkma hürriyeti kanunla 

düzenlenir” 

düzenlemesine yer verilmiştir. Maddede yurt dışına çıkma hürriyetinin kanunla 

düzenleneceği hükmü getirilmiştir. Anılan düzenleme ile yurt dışına çıkma 

özgürlüğünün hangi haller de sınırlandırılacağı belirlenmemiş ve bu konuda 

yasakoyucuya takdir hakkı tanınmıştı.27 Ayrıca 1961 Anayasası’nın 11. maddesinde 

genel sınırlama nedenlerine yer verilmişti. Söz konusu hükme göre, temel hak ve 

                                                
27 AYGÜN, s.18. 
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hürriyetler, devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, Cumhuriyetin, milli 

güvenliğin, kamu düzeninin, kamu yararının, genel ahlakın ve genel sağlığın 

korunması amacı ile veya Anayasanın diğer maddelerinde gösterilen özel 

sebeplerle, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak, ancak kanunla 

sınırlanabilecek, kanun temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunamayacaktır. 1961 

Anayasası’nın 18. maddesinde yurt dışına çıkma özgürlüğü açısından özel sınırlama 

sebepleri öngörmediğinden, temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması açısından 

sadece Anayasanın 11. maddesinde yer alan genel sınırlama sebepleri uygulanması 

gerektiği kabul edilmekteydi.28 1961 Anayasası’nın sınırlama sistemi dikkate 

alındığında, 18. maddenin 3. fıkrasında basit yasa kaydının geçerli olduğu 

görülmektedir.29 Sonuç olarak, 1961 Anayasası, özgürlüklerin sınırlandırılması 

konusunda “kademeli sistemi” kabul etmiş, yani bazı özgürlükler hiç 

sınırlandırılmayacak, bazıları anayasada belirtilen nedenlerle sınırlandırılabilecek 

(nitelikli yasa kaydı), bazıları ise yurt dışına çıkma özgürlüğünde olduğu gibi, 

kanunla (basit yasa kaydı) sınırlandırılabilecektir.30 

 

      24/07/1950 tarih ve 7564 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5682 sayılı 

Pasaport Kanunu’nun 22. maddesi, yurt dışına çıkış özgürlüğüne ilişkin olarak bir 

takım sınırlamalar getirmektedir. 1961 Anayasası döneminde, 5682 sayılı Pasaport 

Kanununun pasaport veya vesika verilmesi yasak olan haller başlıklı 22 nci 

maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istemiyle Anayasa 

                                                
28 AYBAY, (1975), s.149. 
29 Fazıl SAGLAM, Temel Hakların Sınırlanması ve Özü, AÜSBF Yayınları, Ankara 1982, s.59. 
30 Tahsin FENDOGLU, 2001 Anayasa Değişikliği Bağlamında Temel Hak ve Özgürlüklerin 

Sınırlanması, Anayasa Yargısı, Sayı:19, 2002, s.122. 
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Mahkemesi’ne başvuruda bulunulmuştur. İlgili dönemde yürürlükte olan şekliyle 

5682 sayılı Pasaport Kanununun pasaport veya vesika verilmesi yasak olan haller 

başlıklı 22 nci maddesinde; “genel Emniyet nezaretinde bulunanlara; yabancı 

memleketlere gitmeleri mahkemelerce men olunanlara; yabancı memleketlerde 

geçinmek için müsait sebep ve şartlara malik olduklarını ispat edemeyenlere; 

memleketten ayrılmalarında siyasi emniyet bakımından mahzur bulunduğu İçişleri 

Bakanlığınca tesbit edilenlere; vergi borcu olduğu pasaport itasına yetkili 

makamlara bildirilenlere; pasaport veya vesika verilemez” denilmektedir. Anayasa 

Mahkemesine yapılan başvuruda özetle, Anayasa'nın 11 inci maddesinde millî 

güvenlik sebebiyle de olsa bir hakkın ve hürriyetin özüne dokunulamayacağı ve 14 

üncü maddesinin ikinci fıkrasında da kişi dokunulmazlığı ve hürriyetinin hâkim 

kararı olmadıkça kayıtlanamayacağı belirtildiği halde Pasaport Kanununun 22 inci 

maddesi ile bir kimsenin memleketten ayrılıp ayrılamayacağının tâyini işinin 

İçişleri Bakanlığına bırakıldığını, bu Bakanlığın, siyasi emniyet mülâhazası 

şeklinde bir formülle, dilediği şahsa pasaport verilmesine mani olabileceğini, bir 

şahsın seyahat hürriyetinin bu yoldan ve hâkim kararı olmaksızın kayıtlanmasının 

doğru olmadığını, Anayasa'nın 18 inci maddesi gereğince herkesin sahip olduğu 

Seyahat hürriyetinin ancak, aynı maddede gösterilen sebeplerle sınırlanabileceğini, 

halbuki Pasaport Kanununun 22 nci maddesi hükmünün yabancı memleketlerde 

geçinmek için müsait sebep ve şartlara malik olduklarını ispat edemeyenlerin 

seyahatlerini engellediğini, bu sebeplerle Pasaport Kanununun Anayasa'ya aykırı 

olan 22 nci maddesinin iptali gerektiği iddia edilmiştir. 
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      Anayasa Mahkemesi, 1961 Anayasası’nın 18 inci maddesinin son fıkrasında; 

“Türkler yurda girme ve yurt dışına çıkma hürriyetine sahiptir. Yurt dışına çıkma 

hürriyeti kanunla düzenlenir” hükmünün düzenlendiği, burada gözönünde 

bulundurulacak tek esasın Anayasa'nın 11 inci maddesi uyarınca, yurt dışına çıkma 

hürriyetinin özüne dokunmamak olduğunu, yoksa her hürriyet kayıtlanışının hâkim 

kararına dayanması şart olmadığını belirterek, 22. maddede konulan yasakların bu 

hürriyetin özüne dokunup dokunmadığı yönünde yaptığı incelemede;  

A- Ceza Kanununun 28 inci maddesi gereğince genel emniyet 

nezareti altında bulundurulmalarına mahkemelerce karar verilen 

kimselerin yurt içinde dahi hareket, seyahat ve yerleşme hürriyetini 

kayıthyan bu cezanın, genel emniyet nezaretlerinin cari olamıyacağı 

yabancı bir memlekette seyahate mâni teşkil etmesi tabiidir, Kaldı ki, 

genel emniyet nezareti altında bulunma, mahkemece hükmedilen bir 

ceza olduğundan, olayda seyahat hürriyetinin özüne dokunulduğu 

düşüncesine yer verilemez, 

B- Mahkeme karariyle yurt dışına çıkmaları men olunanlara 

pasaport veya vesika verilmemesinde Anayasaya aykırılık değil, tersine 

tam bir uygunluk vardır. Zira, Anayasa'nın 132 nci maddesi gereğine 

İdare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır. 

C- Pasaport Kanununun 8 inci maddesinin 7 numaralı bendinde 

Türkiye'de kalacaklarını beyan ettikleri müddetçe yaşamalarına ve 

tekrar gitmelerine yetişecek paraları bulunmayıp Türkiye'de kendilerini 

himaye edecek kimseleri bulunduğunu veya Türkiye'de yabancılara 

kanunla men edilmemiş işlerden birini tutacaklarını ispat edemeyenleri 
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yurda girmelerinin yasak olduğu yazılıdır. Hal böyle iken, gittiği yerde 

zarurete düşecek bir kimsenin yurttan çıkmasını engellemek, bu 

hürriyetin özüne dokunan bir yasaklama diye düşünülemez. Yabancı bir 

memleketle geçinme imkânlarından yoksun bir Türk'ün süreceği düşkün 

yaşayış tarzı gözönüne getirilirse, böyle bir yasaklamanın, yurdun, o 

memleket nazarında şeref itibarının korunması bakımından dahi yerinde 

olduğu söz götürmez bir gerçektir. 

Ç- Memleketten ayrılmalarında siyasi emniyet bakımından mahzur 

bulunduğu içişleri Bakanlığınca tesbit edilenlerin yurt dışına 

seyahatlerine müsaade edilmemesi millî güyenlikle ilgili bulunmaktadır. 

Bir kimsenin Anayasa'nın 18 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca 

yurt içinde seyahatinin millî güvenliği sağlama amacı ile sınırlanması 

mümkün olduğu halde böyle bir kişiye yurttan çıkma müsaadesi 

verilmesi, hareket ve faaliyetlerinin tamamen denetim dışında kalması ve 

zararlı sonuçlar doğurması gibi sakıncalar sebebiyle, caiz görülemez. 

Kaldı ki, idareye verilen bu yetki sınırlıdır, içişleri Bakanlığı bu 

sınırlı yetkiye dayanarak bir kimsenin memleketten ayrılmasında millî 

güvenlik bakımından sakınca bulunup bulunmadığını tesbit edecektir. 

Bakanlığın yapacağı bu tesbitte kazai denetime tabi olduğundan keyfi 

tasarruf endişesine de yer verilmemek gerekir. 

D- Bir vergi borçlusunun yurt dışına çıkması, Devlet alacağını 

tahsilsiz hale getirebilir. Devlet gelirleri ile başarılacak kamu 

hizmetlerini ilgilendiren bu konuda kanun koyucunun, kamu yararına 

tedbirler almasında Anayasa'ya aykırılık düşünülemez. Borcunu ödemesi 
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halinde seyahatine engel kalmayacak olan bir kimsenin borçlu olduğu 

sürece, yurt dışına çıkmasının yasak edilmesiyle seyahat hürriyetinin 

özüne dokunulmuş olamaz. 

gerekçesiyle 5682 sayılı Pasaport Kanununun 22 nci maddesinin Anayasa'nın 18 

inci maddesinin son fıkrası hükmüne aykırı olmadığına karar vermiştir.31 Söz 

konusu kararda, vergi borçlusunun yurt dışına çıkmasına ilişkin olarak Pasaport 

Kanununda yer alan hüküm de, Anayasaya aykırı görülmemiştir. Konuya ilişkin 

olarak yazılan muhalefet şerhinde şunlar ifade edilmiştir;  

Sonucu kayıtlama sebebi vergi borcu olduğunun pasaport itasına 

yetkili makamlara bildirilmiş olmasıdır. Bu hükmün sevk edildiği tarihte 

tahsili emval kanunu yürürlükte idi ve devlet alacağı için hapis esası 

uygulanmakta idi. Halbuki âmme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki 

kanun, borç için hapsi kabul etmemiştir. Hapis, muayyen ahvalde 

muayyen suçluluğun müeyyidesi olarak düşünülmüştür ve bunun tatbiki 

adlî kazaya bırakılmıştır. Böyle olunca açılan âmme dâvası zımnında 

yetkili hâkimden yurt dışına çıkmaya mâni olacak karar istihsali 

mümkün bulunmaktadır. 

Tahakkuk, tahsil ve tebligat safhasında mükellefin yurt içinde 

bulunmasını zorunlu kılan hiç bir sebep yoktur. Borcu için hapis 

edilmiyecektir. Yurtdışında tebligat yapmak veya adresi meçhul bulunsa 

dahi bunu sonunca vardırmak mümkündür. Alacak borçlunun mameleki 

ile karşılanacak yetmediği surette iflâsı ile neticelenecektir. 

                                                
31 Anayasa Mahkemesi’nin 29.4.1963 tarih ve E:1963/190, K:1963/100 sayılı kararı, Anayasa 

Mahkemesi Kararlar Dergisi, sayı:1, s.103 vd. 
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Alacağa karşılık olan servetin yurt dışına çıkarılmasının önlenmesi 

hususunda, vatandaşın seyahatine mâni olunması yeterli bir tetbir 

değildir. 

Vergi borcu olan vatandaşın dış seyahat hürriyetinin kısıtlanması 

Anayasa'nın 11 inci maddesinde zikredilen sınırlama sebepleri dışında 

kalmaktadır.32 

 

      Anayasa Mahkemesi’nin 29.4.1963 tarih ve E:1963/190, K:1963/100 sayılı 

kararı doktrinde yoğun tartışmalara sebep olmuştur. Özellikle karara belirli 

noktalarda muhalif kalan üye Ekrem KORKUT’un muhalefet şerhi tartışmaların 

önemli noktasını teşkil etmektedir.33 KORKUT, muhalefet şerhinde;  

Madde hükümlerine göre seyahat hürriyeti "Millî güvenliği sağlama 

ve salgın hastalıkları önleme amacıyla", yerleşme hürriyeti "Millî 

Güvenliği sağlamak, salgın hastalıkları önleme, kamu mallarını koruma, 

sosyal ve tarımsal gelişmeyi gerçekleştirme" zorunluluğu ile 

"sınırlanabilecek" ve fakat yurt dışına çıkma hürriyeti ise "kanunla 

düzenlenecektir." Görülüyor ki Anayasa koyucusu seyahat ve yurt dışı 

çıkma hürriyetleri arasında açık bir hüküm ayrılığı ihdas etmiş; biri 

hakkında "sınırlama" dan bahsederek diğeri için "düzenleme" tabirini 

kullanmıştır. 

Anayasa hürriyetlerin kısıtlanmasında daima "sınırlama" ya işaret 

etmekte ve bunun sebep ve şartlarını tahdiden tasrih eylemektedir. Böyle 

                                                
32 Çetin ÖZEK, Pasaport Kanunu’nun 22. maddesi Anayasa’ya aykırı mıdır?, İÜHFM, C. 29, S. 

4, 1964, s.1180 vd. 
33 AYGÜN, s.24. 
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olunca, düzenleme tabirini, sınırlama dışında bir anlam olarak kabul 

etmek icap edecektir. 

Seyahat hürriyetinin iki sebeple kayıtlanabileceği hakkında açık 

hüküm sevk eden kanun vazıının dış seyahat hürriyetinin düzenlenmesini 

kanuna bırakmakla, bu hürriyetin başka sebeplerle de 

sınırlanabileceğine işaret etmek istediği hakkındaki görüşü, düzenleme 

teriminin lügat delâleti dışında aşağıdaki sebeplerle varit görmek 

mümkün olamayacaktır. 

şeklindeki görüşünü, Anayasası’nın 78. maddesinde düzenlenen seyahat 

özgürlüğünün, yurt dışına çıkma özgürlüğünü de kapsadığı ve bu kapsamı ile dahi, 

ancak “seferberlikte, idare-i örfiye hâlinde veya müstevli emrazdan dolayı” 

sınırlanabilecekken, demokratik bir hukuk devleti kurma çabasını güden 1961 

Anayasası’nın daha kısıtlayıcı bir yaklaşımla yurt dışına çıkma özgürlüğünü 

sınırlamasının idarenin takdirine bırakılarak ve Anayasada belirtilen sınırlanma 

hallerinden de öteye giderek düzenlemesinin mümkün olamayacağı tezine 

dayandırmıştır.34 KORKUT ile aynı yöndeki bir başka görüşde ise, Anayasa’nın 

özgürlüklerin kayıtlanmasına ilişkin maddelerinde “sınırlama” tabirinin 

kullanıldığını; ancak yurt dışına çıkış hürriyetinde ise “düzenleme” den söz 

edildiğini, dolayısıyla herhangi bir sınırlamanın da öngörülmediğini; düzenlemeden 

amacın da idarî olarak bir düzene ve usule bağlanmak olduğu ifade edilmiştir.35 

 

                                                
34 AYGÜN, s.25. 
35 ÖZEK, s.1180 vd; AYGÜN, s.25. 
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II. 1982 ANAYASASINA GÖRE YURT DIŞINA ÇIKMA 

ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASI  

      1982 Anayasasının ikinci kısmının, birinci bölümünün genel hükümlerinde; 

temel hak ve hürriyetlerin niteliği, temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması, temel 

hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması, temel hak ve hürriyetlerin 

kullanılmasının durdurulması, yabancıların durumu konuları düzenlenmiştir. 1982 

Anayasasında temel hak ve özgürlüklerin ne şekilde sınırlanacağı, temel hak ve 

özgürlükler arasında ayrım yapılmaksızın 13. maddede düzenlenmiştir.  

 

      1982 Anayasasının “Temel Haklar ve Ödevler” başlıklı ikinci kısmının “Genel 

Hükümler” başlığını taşıyan birinci bölümünde yer alan 13. maddesi şu hükmü 

içermektedir: 

“Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca 

Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve 

ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve 

ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine 

ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.” 

 

      Anayasanın 13. maddesinin konuluş amacı, temel hak ve özgürlüklerin 

sınırlanmasına ilişkin ölçütleri saptamak suretiyle, temel hak ve özgürlükler 

açısından güvence oluşturmak ve temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasının 

sınırını tespit etmektir.36 

                                                
36 Turan YILDIRIM, Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanmasında “Sınırlamanın Sınırı”, 

AÜSBFD, Cilt XLVI, No 1-2, Ocak-Haziran 1991, s.465 vd. 
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      Bu çerçevede Anayasanın 23. maddesinde düzenlenen yurt dışına çıkma 

özgürlüğü, ilgili maddede belirtilen vatandaşlık ödevi ya da ceza soruşturması veya 

kovuşturması sebeplerine bağlı olarak, özlerine dokunulmaksızın, anayasanın 

sözüne ve ruhuna, ölçülülük ilkesine, demokratik toplum düzeni ile laik 

cumhuriyetin gereklerine aykırı olmayacak bir şekilde sınırlandırılabilecektir. 

Sayılan ölçütlerin tümüne uygun olmayan bir sınırlandırma anayasaya aykırılık 

teşkil edecektir.37 

 

      Anayasanın 13. maddesi kapsamında yurt dışına çıkma özgürlüğünün 

sınırlanması istisna, kullanılması esas olmalıdır. Demokratik toplumlarda, açıkça 

yasaklanmayan bir hususun serbest olması gerektiğinden hareketle, sınırlama ve 

yasaklamaların anlaşılır bir biçimde ortaya konulması gereklidir.38 Yurt dışına çıkış 

özgürlüğüne ilişkin olarak yapılan sınırlamalar yorumlanırken, kişilerin lehine 

yorum yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde aleyhe yorum yapılması, sınırlamaya 

ek sınırlama yapılması anlamını taşıyacaktır.  

 

      Anayasa’nın 11. maddesinde; anayasa hükümlerinin, yasama, yürütme ve yargı 

organlarını, idare makamlarını, diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk 

kuralları olduğu hükmüne yer verilmiştir. Anılan hükümden hareketle, Anayasanın 

13. maddesinde öngörülen sınırlama kriterleri, yasama, yürütme ve yargı organları 

                                                
37 AKBULUT, s.6. 
38 KAPANİ, s.233. 
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ile idare makamları açısından bağlayıcı olacaktır.39 Anayasanın 13. maddesinde 

belirtilen sınırlama ölçütleri her şeyden önce idarenin kolluk yetkisinin de anayasal 

sınırını oluşturmaktadır.40 Temel hak ve özgürlükleri sınırlayan yasaları 

uygulayarak kolluk faaliyetlerinde bulunacak olan idare, kolluk yetkilerini 

kullanırken yasalara uygun hareket etmek, anayasanın sözüne ve ruhuna, 

demokratik toplum düzeni ile laik cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine 

uygun davranmak zorundadır.41 Aynı şekilde, vergi borcu nedeniyle yurt dışına 

çıkış yasağı uygulanırken idareler, anayasanın 13. maddesinde sayılan ölçütleri göz 

önünde bulundurmak zorundadır. Bu bakımdan kişinin sağlık nedeniyle yurt dışına 

çıkışı zorunlu ise yaşam hakkına öncelik tanımalı ve yurt dışına çıkış yasağı 

uygulamamalıdır. Nitekim bu tür bir uygulama, anayasanın sözüne ve ruhuna uygun 

bir nitelik taşıyacaktır. 

 

      Sonuç olarak Anayasanın 13. maddesi çerçevesinde temel hak ve özgürlüklerin 

sınırlanabilmesi için; sınırlamanın kanunla yapılması, sınırlamanın anayasanın 

sözüne ve ruhuna uygun olması, sınırlamanın anayasanın ilgili maddelerinde 

belirtilen sebeplere bağlı olarak yapılması, öze dokunmaması, ölçülülük ilkesine 

uygun olması, demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olması, laik 

cumhuriyetin gereklerine aykırı olmaması gereklidir. Sınırlamanın yapılabilmesi 

için gerekli olan koşullar aşağıda ayrı ayrı açıklanacaktır. Ayrıca bu çerçevede, 

                                                
39 Tahsin Bekir BALTA, İdare Hukuku I Genel Konular, 1. Baskı, Ankara: AÜSBF Yayınları, 

1970, s.102. 
40 Metin GÜNDAY, İdare Hukuku, 9. Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara 2004, s.274 vd. 
41 GÜNDAY, s.278. 
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6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun yurt dışı çıkış 

tahdidi başlıklı 36/A maddesi incelenecektir 

 

a) Kanun İle Sınırlandırma 

      Demokratik hukuk devletlerinde, Fransız İnsan Ve Yurttaş Hakları 

Bildirisi’nden bu yana, temel hak ve özgürlüklerin ancak halkın temsilcisi olan 

yasama organı tarafından ve kanunla sınırlanabileceği görüşü benimsenmektedir.42 

Temel hak ve özgürlükler, Anayasanın 13. maddesi kapsamında “ancak kanunla” 

sınırlanabilecektir. 13. maddenin, 03.10.2001 tarih ve 4709 sayılı Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun ile 

değiştirilmeden önceki halinde, temel hak ve hürriyetlerin kanunla sınırlanabileceği 

düzenlemesine yer verilmişti. 4709 sayılı kanun ile yapılan değişiklikten sonra 

temel hak ve özgürlüklerin “ancak kanunla” sınırlanabileceği düzenlemesi 

getirilmiştir. İki hüküm arasındaki “ancak” kelimesinin doğurduğu hukuki sonuç 

bakımından farklı yorumlar getirilmiştir. Doktrinde, 2001 değişikliğine kadar 

“ancak” sözcüğünün bulunmayışının, kanun hükmünde kararnamelerin (KHK), 

olağan ve olağanüstü yönetimler altındaki rolüyle ilgili olduğunu ve kanunla 

sınırlama ilkesini aşındırdığını ifade edildiği43 gibi,   iki hüküm arasındaki “ancak” 

kelimesinden kaynaklanan farklılığın sadece bir vurgu farkı olduğunu, bir hukukî 

sonuç farkı doğmayacağı ifade edilmiştir.44 

                                                
42 Erdoğan TEZİÇ, Anayasa Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul 1986, s.13. 
43 TANÖR/ YÜZBAŞIOĞLU, s. 134. 
44 Kemal GÖZLER, Anayasa Değişikliğinin Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması 

Bakımından Getirdikleri ve Götürdükleri: Anayasanın 13. Maddesinin Yeni Sekli Hakkında 

Bir İnceleme, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 59, 2001/4, s.53-67. 
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      Temel hak ve özgürlüklerin kanun ile sınırlanmasının, kanunların diğer hukuki 

tasarruflardan farklı olarak açık görüşme-tartışma ile hazırlanması ve genellik 

özelliği nedeniyle, güvenceli bir sistem getirdiği görülmektedir.45 Temel hak ve 

özgürlükler, demokratik ve temsili bir organın eseri olmalıdır ki, herkes bunlara 

kolayca erişebilsin, hukuki güven ihtiyacı da karşılanabilsin.46 Yine kanunların, 

diğer düzenleyici işlemlere göre daha zor değiştirilebilen kurallar olması nedeniyle 

de temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması açısından kişilere güvence 

sağlanmaktadır. 

 

      Temel hak ve özgürlüklerin yasama organı tarafından ve kanun ile 

sınırlanabilmesi, idarelerin salt düzenleyici işlemler (Tüzük, Yönetmelik vs.) ile 

temel hak ve özgürlükleri sınırlayamayacağını ifade etmektedir. Kanun Hükmünde 

Kararnameler (KHK), kanun gücünde47 ve kanunların doğurması gerektiği sonuçları 

doğuran kararnameler48 olsalar da, Anayasanın 91. maddesinin 1. fıkrası gereği, 

sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının 

birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile 

dördüncü bölümünde yer alan siyasî haklar ve ödevler kanun hükmünde 

kararnamelerle düzenlenemeyeceğinden, Anayasanın 23. maddesinde düzenlenmiş 

                                                
45 FENDOĞLU, s.126. 
46 TANÖR/ YÜZBAŞIOĞLU, s. 134. 
47 Necmi YÜZBAŞIOĞLU, 1982 Anayasası ve Anayasa Mahkemesi Kararlarına Göre 

Türkiye’de Kanun Hükmünde Kararnameler Rejimi, 1. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul 1996, 

s.44. 
48 İsmet GİRİTLİ, Pertev BİLGEN, Tayfun AKGÜNER, İdare Hukuku, 1. Baskı, DER Yayınları, 

İstanbul 2001, s. 144. 
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olan yurt dışına çıkma özgürlüğü, kanun hükmünde kararnameler ile 

düzenlemeyecek ve sınırlanamayacaktır.49 

 

      Temel hak ve özgürlüklerin kanun ile sınırlanabilmesi ve sınırlamanın sadece 

yasama organı tarafından yapılabilmesi, idarelerin temel hak ve özgürlüklere ilişkin 

olarak düzenleyici ve birel işlem yapamayacağı anlamına gelmemektedir. Yurt 

dışına çıkma özgürlüğüne ilişkin olarak yasakoyucu, genel çerçeveyi düzenleyecek, 

özgürlüğün sınırlanmasının şatlarını belirtecektir. Yürürlüğe giren kanunun 

yasakoyucu tarafından genel çerçevesinin çizilmesinden sonra idareler, kanunun 

öngördüğü sınırlamanın ayrıntılarına ve teknik noktalarına, biçim ve usulüne ilişkin 

düzenlemeler getirebilecek, kanuna uygun bir şekilde çıkarılan düzenleyici 

işlemlerin uygulanması açısından birel işlem tesis edebilecektir.50 Buna ek olarak, 

yurt dışına çıkma özgürlüğüne ilişkin olarak idareler, kanunun öngördüğü 

çerçevenin dışına çıkmamak kaydıyla ve kanunundaki sınırlamalara ek sınırlama 

getirmeksizin düzenleyici işlemler tesis edebileceklerdir. Kanunun öngörmediği bir 

sınırlamayı idare düzenleyici işlemler ile getirir ise bu düzenleme, Anayasanın 13. 

maddesine aykırılık teşkil edecektir. Anayasa Mahkemesi de, kanunun verdiği yetki 

                                                
49 “Bu çerçevede Anayasa’nın 91. maddesi, yurt dışına çıkma özgürlüğünün idari nitelikteki 

düzenleyici işlemlerle sınırlanamayacağının bir diğer kanıtını oluşturmaktadır. Zira, Anayasa’nın 

kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenmesini yasakladığı bir konunun, normlar hiyerarşisinde 

daha aşağıda bulunan tüzük, yönetmelik... vb. gibi işlemlerle düzenlenebileceğini ileri sürmek 

mümkün olmasa gerektir.”, Bahri ÖZTÜRK, Mustafa Ruhan ERDEM, Uygulamalı Ceza Hukuku 

ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, 8. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2005, s. 40; nakleden: 

AKBULUT, s.9; KAPANİ, s.232. 
50 Kemal GÖZLER, Türk Anayasa Hukuku, 1. Baskı, Ekin Yayınevi, Bursa 2000, s.226; TANÖR/ 

YÜZBAŞIOĞLU, s. 134; AKBULUT, s.10. 
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ve çizdiği çerçeve içerisinde kalmak şartıyla yürütme organının düzenleme yapma 

yetkisinin var olduğunu kabul etmektedir.51 

 

      5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun “Pasaport ve Vesika Verilmesi Yasak Olan 

Haller” başlıklı 22. maddesinde, “Yurtdışına çıkmaları mahkemelerce 

yasaklananlara, (...) vergiden borçlu olduğu pasaport vermeye yetkili makamlara 

bildirilenlere pasaport veya seyahat vesikası verilmez” hükmü yer verilmişti. 

Anayasa Mahkemesi 18.10.2007 gün ve E: 2007/4, K: 2007/81 sayılı kararı ile 5682 

sayılı Pasaport Kanunu’nun, 28.5.1988 günlü, 3463 sayılı Yasa’nın 3. maddesiyle 

değiştirilen 22. maddesinin birinci fıkrasının “… vergiden borçlu olduğu pasaport 

vermeye yetkili makamlara bildirilenlere …” bölümünün Anayasa’ya aykırı 

olduğuna ve iptaline karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi iptal kararında anayasaya 

aykırılığı, yukarıda da değinildiği üzere yürütme organının temel hak ve 

özgürlüklere ilişkin olarak sınırlama getiremeyeceğine dair Anayasanın 13. maddesi 

kapsamında değerlendirmiştir: 

                                                
51 “…Yasayla düzenleme ilkesi, düzenlenen konudan yalnız kavram, ad ve kurum olarak söz 

edilmesi değil, bunların yasa metninde kurallaştırılmasıdır. Kurallaştırma ise, düzenlenen alanda 

temel ilkelerin konulmasını ve çerçevenin çizilmiş olmasını ifade eder. Ancak bu koşulla uzmanlık 

ve teknik konulara ilişkin ayrıntıların belirlenmesi yürütme organının takdirine bırakılabilir. 

Anayasa’da yasayla düzenlenmesi öngörülen konularda, yürütme organına genel ve sınırları belirsiz 

bir düzenleme yetkisinin verilmesi olanaklı değildir. Yürütmenin düzenleme yetkisi, sınırlı, 

tamamlayıcı ve bağımlı bir yetkidir. Bu nedenle Anayasa’da öngörülen ayrık durumlar dışında, 

yasalarla düzenlenmemiş bir alanda, yasa ile yürütmeye genel nitelikte kural koyma yetkisi 

verilemez. Yürütme organına düzenleme yetkisi veren bir yasa kuralının Anayasa’nın 7. maddesine 

uygun olabilmesi için temel ilkeleri koyması, çerçeveyi çizmesi, sınırsız, belirsiz, geniş bir alanı 

yürütmenin düzenlemesine bırakmaması gerekir”, Anayasa Mahkemesi’nin 20.11.2003 tarih ve 

E:2002/32, K:2003/100 sayılı kararı, Erişim:http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar 

&ref=show&action=karar&id=2483&content=, Erişim Tarihi:15.03.2010. 



 30 

“…Pasaport Kanunu’nun 22. maddesinin Anayasa’ya aykırılığı ileri 

sürülen “vergiden borçlu olduğu pasaport vermeye yetkili makamlara 

bildirilenlere” şeklindeki bölümünde, vergi çeşidi, vergi borcunun cinsi, 

vadesi, niteliği ve tutarı ya da alt sınırı, resim, harç ya da benzeri mali 

yükümlülüklerden doğan borçlar için yasak uygulanıp 

uygulanmayacağı, borcun hangi evresinde yasak talebinde bulunulacağı 

ve tüm olağan yasa yollarının kullanılarak kesinleşip kesinleşmediği, 

yargı sürecinde yasak isteminde bulunulup bulunulmayacağı, vergi 

borçlusu, yasal temsilcilerin ya da müteselsil sorumluların durumu, 

zamanaşımı, vergi borçlusunu pasaport vermeye yetkili makamlara 

bildirecek idare, yasağın bildirilme şekli ve süresi ile hangi durumlarda 

ve kim tarafından kaldırılacağı gibi konularda somut bir tanım, 

nitelendirme ya da düzenlemeye yer verilmemiştir. Vergi, resim, harç ve 

benzeri mali yükümlülükler, Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi 

Başkanlığı dışında farklı kurum ve kuruluşlar tarafından da tahakkuk 

ettirilerek tahsil edilmektedir. Bu idareler tarafından herhangi bir 

bildirim olmadığı takdirde, pasaport vermeye yetkili makamlarca yurt 

dışına çıkış yasağı uygulanmamaktadır. Yasa’da, vergi borcundan yurt 

dışına çıkış yasağı uygulaması nedeniyle idari düzenleme yapma 

konusunda idareye herhangi bir yetki verilmemiştir. Ancak, uygulamada 

konunun, Yasa ile yetki verilmediği halde, Maliye Bakanlığı tarafından 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a 

dayanılarak tahsilat genel tebliğleri ile düzenlendiği, ayrıca bu konuda 

Gümrük Müsteşarlığı tarafından da tebliğ çıkarıldığı, yurt dışına çıkış 
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yasağına ilişkin ölçütlerin idarenin takdir ve tercihine göre belirlendiği 

görülmektedir. Vergi borcu bakımından durumları aynı olan kişilerin 

kimilerine yasak getirilirken kimilerine getirilmemesi, yetkili idarenin 

vergi alacağının başka yollarla tahsili için makul girişimlerde bulunup 

bulunmadığı ve borçlunun ülkeyi terk etmesinin alacağın tahsilini 

olanaklı kılıp kılmayacağı hususları da tamamıyla idarenin takdir ve 

tercihine kalmaktadır.”52 

 

      Sonuç olarak, yurt dışına çıkma özgürlüğü Anayasanın 13. maddesi kapsamında 

kanun ile sınırlandırılabilecek ve özgürlüğü sınırlayan kanun hükmünün özgürlüğün 

sınırlandırılması konusunda temel ilkeleri belirlemesi ve genel çerçeveyi çizmesi, 

ayrıca hükmün kesin, somut, nesnel ve açıkça anlaşılabilir olması gerekecektir.53 

Yürütme organı, yasakoyucu tarafından belirlenen sınırlar dahilinde kalmak şartı ile 

düzenleyici ve birel işlemlerle yurt dışına çıkış özgürlüğünü sınırlayabilecektir. 

Yukarıda değinildiği üzere, yasakoyucu kesin, somut, nesnel ve açıkça anlaşılabilir 

bir düzenleme yapmadığı takdirde, yapılan yasal düzenleme anayasaya aykırılık 

teşkil edecektir. 

 

 

 

                                                
52 Anayasa Mahkemesi’nin 18.10.2007 gün ve E: 2007/4, K: 2007/81 sayılı kararı, 

Erişim:http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=2483&c

ontent=, Erişim Tarihi:15.03.2010. 
53 AKBULUT, s.11. 
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b) Anayasanın İlgili Maddelerinde Belirtilen Sebeplere Bağlı 

Olma 

      03.10.2001 tarih ve 4709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Bazı 

Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun ile Anayasanın 13. maddesindeki 

“genel sınırlama sebepleri” kaldırılarak, sınırlamanın yalnızca anayasanın ilgili 

maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak yapılabileceği düzenlenmiştir. Bu tür 

sınırlama sebeplerine anayasa hukuku literatüründe “özel sınırlama sebepleri” 

denilmektedir.54 Özel sınırlama sebepleri, kendi geçtikleri maddede düzenlenen 

temel hak ve hürriyetler için geçerlidir. Yasama organı, bir özel sınırlama sebebine 

dayanarak sadece bu sebebin öngörüldüğü temel hak ve özgürlüğü 

sınırlandırabilir.55  

 

      Anayasanın 23. maddesine göre, vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, 

vatandaşlık ödevi ya da ceza soruşturması veya kovuşturması sebebiyle 

sınırlanabilecektir. Anılan madde hükmüne göre, özel sınırlama sebebi olarak 

“vatandaşlık ödevi” ve “ceza soruşturması veya kovuşturması” gösterilmiştir. 1982 

Anayasası’nın 23. maddesinde 4709 sayılı Kanun’la değişiklik yapılmadan önce 

“ülkenin ekonomik durumu” da, yurt dışına çıkma özgürlüğünün sınırlandırılabilme 

nedenlerinden birini oluşturmaktaydı. 4709 sayılı Kanun’un 8. maddesiyle bu sebep 

23. maddeden çıkarılmış ve yurt dışına çıkma özgürlüğü ile ilgili özel sınırlama 

sebeplerinin sayısı ikiye indirilmiştir. Böylelikle, içeriği belirsiz ve hürriyeti aşırı 

                                                
54 GÖZLER, (2001), s.56-57. 
55 GÖZLER, (2001), s.56 
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kısıtlayıcı bir sınılama sebebi ortadan kaldırılmış ve yurt dışına çıkma özgürlüğü 

daha güvenceli bir hale getirilmiştir.56  

 

      Yurt dışına çıkma özgürlüğü kapsamında özel sınırlama sebeplerinden ilki 

vatandaşlık ödevidir. Vatandaşlıkla ile ilgili olarak kişinin yerine getirmekle 

yükümlü olduğu mükellefiyetlerin vatandaşlık ödevi olarak kabul edilmesi 

gereklidir.57 Vatandaşlık ile ilgili olarak getirilecek yükümlülükler, doktrinde de 

kabul edildiği üzere, sadece anayasa ile getirilen yükümlülüklerdir.58 Anayasada 

düzenlenen vatan hizmeti, vergi ödevi, zorla çalıştırma ve çevresel ödevlerin 

vatandaşlık ödevi olarak kabul edilmesi gereklidir.59 

 

      Anayasanın “vergi ödevi” başlıklı 73. maddesinde; “Herkes, kamu giderlerini 

karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür” düzenlemesine 

yer verilmiştir. Vergi ödevinin yükümlüsü olarak herkes gösterilmiştir. Ancak vergi 

ödevi, esasen bir vatandaşlık ödevidir. Nitekim Anayasa Mahkemesi, 18.07.1994 

                                                
56 Hikmet TÜLEN, 03.10 2001 Tarihli ve 4709 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişiklikleri 

Üzerine Genel Bir Değerlendirme, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt V, 

Sayı:1-4, Yıl 2001, s. 208. 
57 AKBULUT, s.16. 
58 Aksi yöndeki görüşe göre, vatandaşlık ödevi kavramı, Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık 

bağı ile bağlı olan kimselere, bu bağ esas alınarak anayasa ve diğer yasalar tarafından getirilen 

yükümlülükler şeklinde tanımlanmıştır (AKBULUT, s.17). Ancak yasalar ile getirilecek vatandaşlık 

ödevi kapsamındaki bir yükümlülük esas alınarak vatandaşın yurt dışına çıkma özgürlüğünün 

sınırlandırılamaması gereklidir. Çünkü vatandaşlık ödevi getiren yasalar değiştirilerek veya kapsamı 

genişletilerek, anayasanın 23. maddesi kapsamında yurt dışına çıkma özgürlüğü söz konusu yasalar 

esas alınarak sınırlanamayacaktır. Aksi düşünce temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasına ilişkin 

alanın yasa ile belirlenmesi anlamına gelecektir. 
59 Billur YALTI,  Vergi Borcu Nedeniyle Yurt Dışına Çıkış Yasağı, Türkiye Barolar Birliği 

Dergisi. Yıl 19, Sayı:66, Eylül-Ekim 2006, s.110-111, (2006-A). 
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tarih ve E:1994/46, K:1994/57 sayılı kararında, anayasanın 73. maddesinin vergiyi 

bir vatandaşlık görevi olarak kabul ettiği belirtilmiştir.60 Sonuç olarak vergi, 

vatandaşlık ödevi kapsamında değerlendirileceğinden vergisel yükümlülüklere 

ilişkin olarak yurt dışına çıkış yasağı uygulanabilecektir. Pasaport Kanunu’nun 

vergi borçlularının yurt dışına çıkışını yasaklayan ilgili hükümlerinin, Anayasa 

Mahkemesi’nin 08.11.2007 tarihli ve E:2007/4, K:2007/81 sayılı Kararı ile iptal 

edilmesi üzerine, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanunu’na 36/A maddesi eklenmiş ve söz konusu maddede, yurt dışına çıkış 

yasağına ilişkin esaslar belirlenmiştir. Bu çerçevede, devlete vergi borcu 

bulunanların yurt dışına çıkış özgürlükleri 6183 sayılı yasanın ilgili maddesi 

gereğince sınırlandırılabilecektir. Yurt dışına çıkış yasağı, kamu alacağının tahsilini 

güvence altına almak amacıyla getirilen bir tedbir niteliğindedir. Yasağın, kamu 

alacağının tahsilini güvence altına alma özelliği olmadığı hallerde, artık kamu 

alacağını tahsile yönelik bir sonuçtan değil, cezalandırmaya yönelik bir sonuçtan 

söz edilecektir. Halbuki Anayasanın vatandaşlık ödevi nedeniyle yurt dışı çıkış 

yasağı getirilebileceğine ilişkin düzenlemesi bir cezalandırmayı değil, vatandaşlık 

ödevinin yerine getirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.61 

 

      Yurt dışına çıkma özgürlüğü kapsamında özel sınırlama sebeplerinden ikincisi, 

ceza soruşturması veya kovuşturmasıdır. Soruşturma, Ceza Muhakemesi Kanuna 

                                                
60 Anayasa Mahkemesi’nin 18.07.1994 tarih ve E:1994/46, K:1994/57 sayılı kararı, 

Erişim:http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=1157 

&content=, Erişim Tarihi:15.03.2010. 
61 Faruk DOĞAN, Yurt Dışı Çıkış Yasağı: Ceza Değil Güvenlik Müessesesidir, Maliye Postası 

Dergisi, 15 Kasım 2008, s.62. 
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göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne 

kadar geçen evreyi; kovuşturma, iddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün 

kesinleşmesine kadar geçen evreyi ifade etmektedir. Anayasada, soruşturma ve 

kovuşturma aşamasında sanık veya şüphelinin yurt dışına çıkışının hangi makamlar 

tarafından kısıtlanabileceğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiş ve sadece 

vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyetinin, ceza soruşturması veya kovuşturması 

sebebiyle sınırlanabileceği düzenlenmiştir. Bu açıdan yasama organı yapacağı 

düzenleme ile yetkili makamı belirleyecektir. 

 

       1982 Anayasasında, kişi özgürlüğü, özel hayatın gizliliği, konut 

dokunulmazlığı ve haberleşme özgürlüğünün sınırlandırılmasında “hakim kararı” 

gerektiği halde, yurt dışına çıkma özgürlüğünün sınırlandırılması bakımında böyle 

bir kuralın getirilmemiş olması seyahat özgürlüğünün güvencesiz kalmasına neden 

olmaktadır. Bu noktada, Anayasanın söz konusu düzenlemesi ile yurt dışına çıkma 

özgürlüğünün sınırlandırılması konusunda idareye takdir hakkının verildiği ileri 

sürülmektedir.62  

 

c) Öze Dokunmama 

      Temel hak ve özgürlüklerde yapılacak sınırlama, temel hak ve özgürlüklerin 

özüne dokunmamalıdır. 1961 Anayasasında yer alan öze dokunma yasağı, 1982 

Anayasasının 13. maddesinin ilk metininde yer almamış ve Anayasanın 13. 

maddesinde 4709 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle maddeye dahil edilmiştir. Bir 

                                                
62 Mahmut KOCA, Bir Koruma Tedbiri Olarak Yurt Dışına Çıkarmama, AÜEHFD, C. VII, S. 1-2 

(Haziran-2003), s.168. 
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hak veya hürriyetin özü, onun vazgeçilmez unsuru, dokunulduğu takdirde söz 

konusu hürriyeti anlamsız kılacak olan asli çekirdeğidir.63 Öze dokunmama ilkesi, 

yasama organına temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında temel hakların 

çekirdek çevresine değmemek yükümlülüğünü getirmektedir.64  

 

      Anayasa Mahkemesine göre, bir hak veya hürriyetin kullanılmasını açıkça 

yasaklayıcı veya örtülü bir biçimde kullanılmaz hale getirici veya ciddi surette 

güçleştirici ve amacına ulaşmasını önleyici ve etkisini ortadan kaldırıcı nitelikteki 

sınırlamalar, hakkın veya hürriyetin özüne dokunmuş sayılır.65 Yine mahkemeye 

göre, kanunun getirdiği sınırlama, özgürlükleri yok etmemeli, temel hakların 

kullanılmasını ciddi surette güçleştirici, amacına ulaşmasına engel olucu ve etkisini 

                                                
63 Ergun ÖZBUDUN, Türk Anayasa Hukuku, 8. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2005, s.105. 
64 Zühtü ARSLAN, Temel Hak Ve Özgürlüklerin Sınırlanması: Anayasa’nın 13. Maddesi 

Üzerine Düşünceler, Anayasa Yargısı(2002), Cilt: 19, s.143. 
65 TANÖR/ YÜZBAŞIOĞLU, s. 139; “Demokratik memleketlerde Anayasa nizamının Ceza Kanunu 

ile korunacağı ve bu nizamı korumak için olsa dahi ayrıca Özel kanunlar çıkarılamıyacağı yollu 

düşünce, hiçbir ilmî mesnede dayanmadığı cihetle yerinde görülmemiştir. Anayasa nizamını koruyan 

ve bu maksatla bazı hürriyetleri sınırlayan hükümler umumi ceza kanununa konulabileceği gibi özel 

kanunla da düzenlenebilir. Bu, bir hukuk kuralı değil, bir sistem meselesidir. Anayasa nizamının 

Anayasa'ya aykırı tasarruflarda bulunmamakla korunacağı bir gerçek ise de bu gerçeğin kemaliyle 

tahakkuk edebilmesi Anayasa'ya aykırı tasarrufların kanun koruyucudan sâdır olması kadar, 

vatandaşlardan sâdır olmasını da önlemekle yani hürriyetlerin kötüye kullanılmamalarım sağlayacak 

bazı kayıtlamalara tâbi tutulması ile mümkün olabileceği de aşikârdır. Elverir ki bu kayıtlamalar, 

hürriyetlerin özüne dokunmasın ve o özü tahrip etmesin. Temsilciler Meclisi Anayasa 

Komisyonunun raporunda ve Anayasa tasarısının Meclisteki görüşmelerinden de anlaşılacağı veçhile 

bir hak ve hürriyetin gayesine uygun şekilde kullanılmasını son derece zorlaştıran veya onu 

kullanılamaz duruma düşüren kayıtlara tabi tutulması halindedir ki o hak ve hürriyetin özüne 

dokunulmuş olması söz konusu edilebilir” Anayasa Mahkemesinin 08.04.1963 tarih ve E:1963/17, 

K:1963/84 sayılı kararı, Erişim:http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show 

&action=karar&id=36&content =, Erişim Tarihi:15.03.2010.   
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ortadan kaldırıcı nitelikte olmamalıdır.66 Hakkın özü, sadece her temel hak için 

değil, her somut olay için ayrı ayrı belirlenmeli ve her somut olaya katılan kamusal-

özel değerler ve menfaatlerin tartılması ve ölçülmesi ile öze dokunulup 

dokunulmadığı tespit edilmelidir.67  

 

      Hakkın özü ölçütü, belirgin bir ölçüt olmayıp, hakkın özünün belirlenmesi 

konusunda tereddütlere neden olabilecek bir kavramdır. Doktrinde, Anayasanın 13. 

maddesinde 4709 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle hakkın özü kriterine geri 

dönülmüş olması talihsizlik olarak nitelendirilmiş ve demokratik hukuk 

devletlerinde bazı durumlarda sınırlanabilen birçok temel hak ve hürriyetin 

sınırlanmasının söz konusu kriter ile mümkün olmayacağı ileri sürülmüştür.68 

 

      Vatandaşlık ödevi kapsamında vergi borcu nedeniyle yurt dışına çıkma 

özgürlüğü sınırlandırılırken yurt dışına çıkma özgürlüğünün özüne 

dokunulmayacaktır. Yurt dışına çıkma özgürlüğünün çekirdek alanın ihlal edilip 

edilmediğinin belirlenmesi için, hakkın kullanılmasını güçleştirici, kullanılmaz hale 

getirici ve etkisini ortadan kaldırıcı nitelikteki sınırlamanın var olup olmadığına 

                                                
66 Anayasa Mahkemesinin 18/22.11.1976 tarih ve E:1976/27, K:1976/51 sayılı kararı, 

Erişim:http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=478&co

ntent=, Erişim Tarihi:15.03.2010. 
67 Zafer GÖREN, Temel Hakların Sınırlanması-Sınırlamanın Sınırları, İstanbul Ticaret 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:6 Sayı:12, Güz 2007/2 (s.39-59), s.52.  
68 GÖZLER, (2001), s.58-59; “temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasının bir sınırı olarak, 

uluslararası sözleşmelerde kullanılan kriter, “hakkın özü” kriteri değil, “demokratik toplum 

düzeninin gerekleri” kriteridir. Örneğin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (m.9/12, 10/2, 11/2) ve 

Birleşmiş Milletler çerçevesinde hazırlanan Medenî ve Siyasî Haklar Sözleşmesi, hakkın özü 

kriterini değil, demokratik toplum düzeninin gerekleri kriterini kullanmaktadır”, GÖZLER, (2001), 

s.59. 
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bakılacaktır. Bu açıdan sürekli nitelikteki yurt dışına çıkış yasakları ile kaldırılma 

olanağı bulunmayacak şekilde düzenlenen yurt dışına çıkış yasakları hakkın özüne 

dokunmuş sayılacaktır. Ayrıca vergi borcu nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı 

konulurken vergi borcunun miktarının belirlenmemiş olması da hakkın özüne 

dokunacak ve yurt dışına çıkış özgürlüğünü kullanılmaz hale getirecektir. 

 

d) Anayasanın Sözüne ve Ruhuna Uygun Olma 

      Anayasanın 13. maddesine göre, temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması, 

anayasanın sözüne ve ruhuna aykırı olamayacaktır. Anayasanın sözünden maksat, 

anayasanın metni yani lafzıdır. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasının 

anayasanın sözüne aykırı olamayacağına ilişkin anayasal hüküm, temel hak ve 

hürriyetler için ek güvenceler getirilmiş olması halinde önem kazanmaktadır.69 Ek 

güvenceler, temel hak ve hürriyete özel ve yoğun bir koruma getiren güvenceler 

olup, bunlar yasakoyucunun temel hak ve hürriyeti sınırlandırırken 

dokunamayacağı alanlardır.70 1982 Anayasasında temel hak ve özgürlükler 

düzenlenirken yasama organına dokunulamaz bir takım alanlar belirlemiştir. 

Örneğin, Anayasanın 15. maddesine göre, savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya 

olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek 

kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması 

kısmen veya tamamen durdurulabilecek veya bunlar için Anayasada öngörülen 

güvencelere aykırı tedbirler alınabilecektir. Ancak yukarıda belirlenen durumlarda 

                                                
69 Kemal GÖZLER, Anayasa Hukukuna Giriş, Ekin Kitapevi Yayınları, 7. Baskı, Şubat 2006, 

s.222, (2006). 
70 Kemal GÖZLER, (2006), s.222; Fazıl SAĞLAM, Temel Hakların Sınırlanması ve Özü, 

AÜSBF Yayınları, 1982, s.156-160. 
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da, savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında, kişinin 

yaşama hakkına, maddî ve manevî varlığının bütünlüğüne dokunulamayacak; kimse 

din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamayacak ve bunlardan 

dolayı suçlanamayacak; suç ve cezalar geçmişe yürütülemeyecek; suçluluğu 

mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamayacaktır. Görüldüğü 

üzere anayasa lafzında yasama organına temel hak ve özgürlükler sınırlandırılırken 

dokunulamayacak bir takım alanlar oluşturmuştur. Aksine yapılan bir düzenleme 

anayasanın sözüne aykırılık teşkil edecektir. 

 

      Anayasanın 13. maddesi temel hak ve hürriyetlere ilişkin olarak yapılacak 

sınırlamanın anayasanı sözü yanında ruhuna da aykırı olmamasını şart koşmaktadır. 

Anayasanın ruhu kavramı, objektif olarak tanımlanabilecek bir kavram değildir.71 

Anayasa Mahkemesinin sınırlamanın anayasanın ruhuna aykırı olamayacağına 

ilişkin hükmü yorumlarken yerindelik denetimine girmemesi gereklidir. Aksi 

takdirde “anayasanın ruhu”, kavramı esas alınarak ve geniş yorum yapılarak 

yerindelik denetimine girilebilinecektir.72 Sonuç olarak “anayasanın ruhu”, 

anayasanın bütünü ve ondan çıkan temel anlamı ifade etmektedir.73 

 

      Yurt dışına çıkma özgürlüğü bakımından anayasada ek bir güvence 

öngörülmediğinden, yurt dışına çıkma özgürlüğü, anayasanın 23. maddesinden yer 

                                                
71 Kemal GÖZLER, (2006), s.222 
72 TANÖR/ YÜZBAŞIOĞLU, s. 136. 
73 ÖZBUDUN, s.104; İbrahim Ö KABOĞLU, Kolektif Özgürlükler, DÜHF Yayınları, Diyarbakır 

1989, s.287 
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verilen sebeplere bağlı olarak ve 13. maddede yazılı ilkeler uyarınca 

sınırlanabilecektir.74 

 

e) Ölçülülük İlkesine Uygun Olma 

      1982 Anayasası’nın ilk halinde yer alan, “temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel 

ve özel sınırlamalar… öngörüldükleri amaç dışında kullanılamaz” biçimindeki 

düzenleme, 2001 yılında yapılan değişiklik ile kaldırılarak; “bu sınırlamalar… 

ölçülülük ilkesine aykırı olamaz” şeklinde düzenlenmiştir.75 Ölçülülük ilkesi, temel 

hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında başvurulan aracın, hedeflenen amacı 

gerçekleştirmeye elverişli olmasını, aracın sınırlama bakımından gerekli olmasını 

ve amaç ile aracın ölçüsüz bir oran içerisinde bulunmamasını ifade etmektedir.76 

Ölçülülük ilkesi ile amaçlar bahane edilerek başka bir amaca ulaşmak için temel 

hak ve özgürlükler sınırlandırılamayacak, meşru bir amaç güdülerek sınırlama 

getirilmiş olsa bile getirilen bu sınırlama, amacın gerekli kıldığından fazla 

olmayacaktır. 

 

      Anayasanın 13. maddesinin 4709 sayılı yasa ile değiştirilmeden önceki halinde 

ölçülülük ilkesine yer verilmemiş olmasına rağmen Anayasa Mahkemesi, söz 

konusu ilkeyi temel hakların sınırlanmasında ölçüt olarak kabul etmekteydi. 

Doktrinde, ölçülülük ilkesinin hukuk devleti ilkesinin somutlaşmış bir hali olduğu77 

ve Anayasanın “Temel Hak Ve Hürriyetlerin Kullanılmasının Durdurulması” 

                                                
74 AKBULUT, s.24. 
75 AYGÜN, s.69. 
76 ÖZBUDUN, s.104. 
77 SAĞLAM, s.112. 
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başlıklı 15. maddesine göre, olağanüstü durumlarda temel hak ve hürriyetler 

durumun gerektirdiği ölçüde sınırlanabildiğine göre normal zamanlarda da durumun 

gerektirdiği ölçüde sınırlama yapılabileceği ileri sürülmüştür.78 Anayasa 

Mahkemesi ölçülülük ilkesi ile ilgili önemli bir kararında ölçülülük ilkesinin 

kaynağını, temel hakların sınırlandırılması sisteminin kendisinde görmüştür:79 

“İtiraz konusu kuralı, amaç ve sınırlama orantısının korunmasıyla 

ilgili "ölçülülük" temel ilkesinin alt ilkeleri olan yasal önlemin sınırlama 

amacına ulaşmaya elverişli olup olmadığını saptamaya yönelik 

"elverişlilik" sınırlayıcı önlemin sınırlama amacına ulaşma bakımından 

zorunlu olup olmadığını arayan "zorunluluk-gereklilik", ayrıca amaç ve 

aracın ölçüsüz bir oranı kapsayıp kapsamadığını, bu yolla ölçüsüz bir 

yükümlülük getirip getirmediğini belirleyen "oranlılık" ilkeleriyle 

çatışan bir sınırlama sayan görüşler bu nedenlerle yerinde 

bulunmamıştır.”80 

                                                
78 ÖZBUDUN, s.104. 
79 Christian RUMPF, Ölçülülük İlkesi ve Anayasa Yargısındaki İşlevi ve Niteliği, Anayasa 

Yargısı Dergisi, Yıl 1993, Cilt 10 (s.25-48), s.38. 
80 Anayasa Mahkemesi’nin 23.06.1989 tarih ve E:1988/50, K:1988/27 sayılı kararı, 

Erişim:http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=870&co

ntent=, Erişim Tarihi:15.03.2010; “Klasik demokrasiler temel hak ve özgürlüklerin en geniş ölçüde 

sağlanıp güvence altına alındığı rejimlerdir. Kişinin sahip olduğu dokunulmaz, vazgeçilmez, 

devredilmez, temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunulup tümüyle kullanılamaz hale getiren 

kısıtlamalar, demokratik toplum düzeni gerekleriyle uyum içinde sayılamaz. Özgürlükçü olmak 

yanında, hukuk devleti olmak ve kişiyi ön planda tutmak da aynı rejimin öğelerindendir. Şu halde 

getirilen sınırlamaların, Anayasanın 2. maddesinde ifadesini bulan Cumhuriyetin temel niteliklerine 

de uygun olması gerekir. Bu anlayış içinde özgürlüklerin yalnızca ne ölçüde kısıtlandığı değil, 

kısıtlamanın koşulları, nedeni, yöntemi, kısıtlamaya karşı öngörülen kanun yolları, hep demokratik 

toplum düzeni kavramı içerisinde değerlendirilmelidir. Özgürlükler, ancak; istisnaî olarak ve 

demokratik toplum düzeninin sürekliliği için zorunlu olduğu ölçüde sınırlandırılabilirler. Demokratik 
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      Ölçülülük ilkesi, bireysel menfaatleri ile kamu menfaati arasındaki makul 

dengeyi kuran demokratik hukuk devletinin bir ürünüdür.81 Ölçülülük ilkesi 

içerisinde, elverişlilik, gereklilik ve oranlılık ilkelerini barındırır. Elverişlilik ilkesi, 

sınırlamada başvurulan aracın, sınırlama amacını gerçekleştirmeye elverişli 

olmasını ifade etmektedir.82 Temel hakların sınırlandırılmasına ilişkin araç, güdülen 

amaca ulaşmayı gerçekleştiriyorsa ya en azından destekliyorsa Temel hakların 

sınırlandırılması bakımından elverişlidir.83 Gereklilik, sınırlama amacını 

gerçekleştirmek için temel hak ve hürriyeti en az sınırlayan aracın esas alınmasını 

gerektirir.84 Oranlılık ilkesi ise, sınırlama ile ulaşılmak istenen amaç ile sınırlamada 

kullanılan araç arasında ölçülü bir oranın bulunmasının gerekli olmasını ifade 

eder.85 

 

      Yurt dışına çıkma özgürlüğünün sınırlandırılmasında, Anayasanın 23. maddesi 

kapsamında “vatandaşlık ödevi” ve “ceza soruşturması veya kovuşturması” amaç 

olarak ele alınacaktır. Araç kavramı, temel hak ve özgürlüğün sınırlandırılmasında 

kullanılan fiziki veya hukuki her türlü vasıtayı ifade ettiğinden, yurt dışına çıkma 

                                                                                                                                   
hukuk devletinde, güdülen amaç ne olursa olsun, özgürlük kısıtlamalarının bu rejimlere özgü 

olmayan yöntemlerle yapılmaması ve belli bir özgürlüğün kullanılmasını ortadan kaldıracak düzeye 

vardırmamasıdır.”, Anayasa Mahkemesi’nin 26.11.1986 tarih ve E:1985/8, K:1986/27sayılı kararı, 

Erişim:http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=751&co

ntent=, Erişim Tarihi:15.03.2010. 
81 RUMPF, s.44. 
82 SAĞLAM, s.114. 
83 GÖREN, s.51. 
84 SAĞLAM, s.115; GÖZLER, s.225. 
85 SAĞLAM, s.116; GÖZLER, s.225. 
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özgürlüğünün sınırlandırılmasında kanun, tüzük, yönetmelik, idari işlem veya 

kolluk kuvvetlerince yapılacak müdahaleler de sınırlama aracı olacak ve sınırlama 

amacıyla araç arasında belli bir denge-ölçü olacaktır.86 Yine vergi borcu nedeniyle 

yurt dışına çıkış yasağı getirilirken belli miktarı aşan vergi borçları açısından söz 

konusu yasağın getirilmesi ölçülülük ilkesine uygun olacaktır. Aksi bir düzenleme 

amaç ile araç arasındaki dengeyi bozacak mahiyette olacaktır. Seyahat özgürlüğüne 

yönelik ölçülü bir sınırlama, yurt dışı çıkış yasağı olmaksızın yükümlünün 

malvarlığının önemli bir bölümünün tahsile konu edilmesinin zor olacağının vergi 

dairesince ortaya konulmasını da gerektirmektedir. Vergi borcu nedeniyle yurt 

dışına çıkış yasağı sadece belirli bir miktar vergi borcunun ödenmemesi nedeniyle 

otomatikman uygulanan bir tedbir halini almamalı ve idarece yükümlünün yurt 

dışına çıkması halinde tahsil imkansızlığı veya güçlüğü doğacağının ortaya 

konulması gerekmektedir. 87  Aksi bir uygulama ölçülülük ilkesine aykırılık 

oluşturur. 

 

f) Demokratik Toplum Düzeninin Gereklerine Uygun Olma 

      Anayasanın 13. maddesi kapsamında temel hak ve özgürlüklerin 

sınırlandırılmasında kullanılan kriterlerden biri de “demokratik toplum düzeninin 

gerekleri” kavramıdır. Söz konusu ilkeye 1961 Anayasasında yer verilmemişken, 

1982 Anayasasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin bazı maddelerinde geçen 

                                                
86 AKBULUT, s.26. 
87 YALTI, (2006-A), s.117. 
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“demokratik bir tolumda zorunlu önlemler” ölçütünden esinlenerek bu kavrama yer 

verilmiştir.88  

 

      Anayasanın 13. maddesinin gerekçesinde, “demokratik toplum düzeninin 

gerekleri” ölçütünün tercih edilmesinin nedeni olarak, hak ve hürriyetlere 

getirilecek sınırlamanın yahut bunlar hakkında öngörülecek sınırlayıcı tedbirlerin 

demokratik rejim anlayışına aykırı olmaması gerektiği, genellikle kabul gören 

demokratik rejim anlayışı ile uzlaşabilir olması gerektiği, getirilen bu kıstasın 1961 

Anayasasının kabul ettiği “öze dokunmama” kıstasından daha belirgin ve 

uygulaması daha kolay bir kıstas olduğu gösterilmiştir.89 “Demokratik toplum 

düzeninin gerekleri” ölçütü, öze dokunma yasağının yerine, uygulamasının daha 

kolay olacağı anlayışı ile getirilmiştir.90 

 

      Anayasa Mahkemesi, çeşitli kararlarında demokratik toplum düzeninin gerekleri 

kavramını hakkın özü kavramıyla özdeşleştirerek kullanmıştır.91 Mahkemeye göre, 

bir temel hakkın özünü ortadan kaldıran bir düzenleme aynı zamanda demokratik 

toplum düzeninin gereklerine de aykırı düşer.92 Anayasa Mahkemesi’nin 

                                                
88 AYGÜN, s.69; ARSLAN, s.147. 
89 (Feyyaz GÖLCÜKLÜ) Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu Görüşme Tutanakları, Cilt 8, 

TBMM Basımevi, Ankara 1977, s.70, aktaran: ARSLAN, s.147. 
90 Yılmaz ALİEFENDİOĞLU, 2001 Yılı Anayasa Değişikliklerinin Temel Hak Ve Özgürlüklerin 

Sınırlandırılmasında Getirdiği Yeni Boyut, Anayasa Yargısı 19, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 

Ankara, s.159. 
91 GÖREN, s.55. 
92 “Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı kimi zaman Anayasakoyucu tarafından, kimi 

zaman Anayasa'nın verdiği yetkiye dayanılarak yasama organı tarafından belirlenen sınırlı haklardır. 

Düzenlemenin, yasakoyucunun takdiri dışında bırakılan anayasal ilkeleri zedelememesi ve 
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“Demokratik toplum düzeninin gerekleri” konusundaki içtihatları istikrarlı 

olmamakla birlikte, mahkeme sürekli içtihatlarında çağdaş, özgürlükçü demokrasi 

anlayışına yer vermektedir.93 Anayasa Mahkemesi, demokratik toplum düzeni 

konusunda vermiş olduğu bir kararında şunları dile getirmiştir: 

“Özgürlüklerin sınırlandırılmasında uyulması gereken bir başka ilke 

de sınırlandırmaların demokratik toplum düzeni gereklerine aykırı 

olamayacağıdır. Klasik demokrasiler temel hak ve özgürlüklerin en 

geniş ölçüde sağlanıp güvence altına alındığı rejimlerdir. Kişinin sahip 

olduğu dokunulmaz, vazgeçilmez, devredilmez, temel hak ve 

özgürlüklerin özüne dokunulup tümüyle kullanılamaz hale getiren 

kısıtlamalar, demokratik toplum düzeni gerekleriyle uyum içinde 

sayılamaz. Özgürlükçü olmak yanında, hukuk devleti olmak ve kişiyi ön 

planda tutmak da aynı rejimin öğelerindendir. Şu halde getirilen 

sınırlamaların, Anayasanın 2. maddesinde ifadesini bulan Cumhuriyetin 

temel niteliklerine de uygun olması gerekir. Bu anlayış içinde 

özgürlüklerin yalnızca ne ölçüde kısıtlandığı değil, kısıtlamanın 

koşulları, nedeni, yöntemi, kısıtlamaya karşı öngörülen kanun yolları, 

                                                                                                                                   
demokratik toplum düzeninin esaslarına aykırı olmaması gerekir. Hakkın özüne dokunan 

düzenlemeler gerçek anlamda bir seçme ve seçilme hakkını ortadan kaldırır. Seçime katılabilmeyi 

salt örgütlenme gücüne bağlamak uygun değildir. Böyle bir düzenleme, özellikle yeni kurulan siyasi 

partilerin seçimlere katılmasını önlemeye yönelik düzenleme, oldukça ağır sonuçlar doğuracak 

koşulları taşımaktadır. Yeni kurulan ve akçalı olanakları sınırlı olan bir partinin gösterilen il ve ilçe 

düzeyini aşması çok güç, genelde olanaksızdır. Demokrasinin vazgeçilmez öğesinin bu ölçüde 

sınırlanması, siyasi partilerle gerçekleşecek düzenin olabildiğince engellere bağlı tutulması, 

demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun bulunmamaktadır”, Anayasa Mahkemesi’nin 

22/5/1987 tarih ve E:1986/17, K:1987/11sayılı kararı, Erişim:http://www.anayasa.gov.tr/ 

index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=751&content=, Erişim Tarihi: 15.03.2010. 
93 GÖREN, s.55. 
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hep demokratik toplum düzeni kavramı içerisinde değerlendirilmelidir. 

Özgürlükler, ancak; istisnaî olarak ve demokratik toplum düzeninin 

sürekliliği için zorunlu olduğu ölçüde sınırlandırılabilirler. Demokratik 

hukuk devletinde, güdülen amaç ne olursa olsun, özgürlük 

kısıtlamalarının bu rejimlere özgü olmayan yöntemlerle yapılmaması ve 

belli bir özgürlüğün kullanılmasını ortadan kaldıracak düzeye 

vardırmamasıdır.”94 

 

      1982 Anayasası’nın 13. maddesinde yer alan “demokratik toplum düzeninin 

gerekleri” kavramından 1982 Anayasası ile benimsenmiş demokratik toplum düzeni 

anlayışı mı, yoksa çağdaş özgürlükçü demokrasilerin genel ve evrensel 

niteliklerinin mi ifade edildiği, doktrinde ve yargı kararlarında tartışılmıştır. 

Anayasa Mahkemesi’nin 06.10.1986 tarihli kararında, “… burada sözü edilen 

demokratik toplum düzeniyle hiç kuşkusuz anayasamızda gösterilen hürriyetçi 

demokrasi ve bunun icapları ile belirlenen hukuk düzeninin kastedildiğinde 

duraksamaya yer yoktur” denilmektedir.95 Demokratik toplum düzeninin gerekleri 

ölçütünden, çağdaş hürriyetçi demokrasilerin genel ve evrensel nitelikleri ifade 

edilmek istenilmektedir.96 Anayasa Mahkemesi’nin yukarında anılan 06.10.1986 

                                                
94 Anayasa Mahkemesi’nin 26.11.1986 tarih ve E:1985/8, K:1986/27sayılı kararı, 

Erişim:http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=751&co

ntent=, Erişim Tarihi:15.03.2010 
95 Anayasa Mahkemesi’nin 06.10.1986 tarih ve E:1985/21, K:1986/23 sayılı kararı, 

Erişim:http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=747& 

content=, Erişim Tarihi:15.03.2010. 
96 ÖZBUDUN, s.106. 
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tarihli kararı dışındaki kararlarında konuya yaklaşımı, “çağdaş, batılı, çoğulcu 

demokrasi anlayışı” çerçevesindedir.  

 

      “Demokratik toplumda gereklilik” ölçütü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 

8-11. maddelerinde ve 4 Nolu Protokolün 2. maddesinde korunan hak ve 

özgürlüklerin (özel hayatın ve aile hayatının korunması, düşünce, vicdan ve din 

özgürlüğü, ifade özgürlüğü, dernek kurma ve toplantı özgürlüğü, serbest dolaşım 

özgürlüğü) sınırlandırılmasında bir güvence teşkil etmektedir. Bu maddelerde 

korunan haklar, ulusal güvenliğin, kamu emniyetinin korunması, kamu düzeninin 

sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi gibi nedenlerle sınırlanabilir. Ancak bu 

sınırlamalar kanunla öngörülmeli ve demokratik toplum düzeninde gerekli 

olmalıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine göre, çoğulculuk, hoşgörü ve açık 

görüşlülük demokratik toplumun olmazsa olmaz unsuları arasındadır. 97 Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan standartlar, Anayasa Mahkemesince de esas 

alınmalıdır.98 

 

g) Laik Cumhuriyetin Gereklerine Aykırı Olmama 

      Temel hak ve özgürlüklere getirilecek sınırlamalar, laik cumhuriyetin 

gereklerine aykırılık teşkil etmeyecektir. “Laik cumhuriyetin gerekleri” kavramı, 

2001 tarihinde 4709 sayılı kanun ile yapınla değişiklik ile 13. maddeye eklenmiştir. 

Laiklik temel olarak, devletin resmi bir dininin bulunmaması, din kurumları ile 

devlet kurumlarının ayrılmış olması, devlet yönetiminin ve toplumsal ilişkilerin din 

                                                
97 ARSLAN, s.149. 
98 Mehmet TURHAN, Anayasamız ve Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri, Anayasa 

Yargısı 8, Ankara, s.419. 
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kurallarına tabi olmaması, devletin bütün din mensuplarına ve din mensubu 

olmayanlara eşit davranması, inanç ve kanaat özgürlüklerinin sağlanmış olmasını 

ifade etmektedir.99 

 

      Anayasa Mahkemesi 02.02.1996 tarih ve E:1995/25, K:1996/5 sayılı kararında 

laiklik ilkesini şu şekilde yorumlamaktadır: 

“Anayasa'da kabul edilen lâiklik ilkesi özde; a) Dinin, devlet işlerinde 

egemen ve etkili olmaması esasını benimseme, b) Dinin, bireyin manevî 

hayatına ilişkin olan dinî inanç bölümünde, aralarında ayırım 

gözetilmeksizin sınırsız bir hürriyet tanımak suretiyle dinî, Anayasa 

güvencesi altına alma, c) Dinin, bireyin manevî hayatını aşarak 

toplumsal hayatı etkileyen eylem ve davranışlara ilişkin bölümlerinde, 

kamu düzenini, güvenini ve çıkarlarını korumak amacıyla, sınırlamalar 

kabul etme ve dinin kötüye kullanılmasını ve sömürülmesini yasaklama, 

ç) Devlete, kamu düzeninin ve haklarının koruyucusu sıfatıyla dinî hak 

ve hürriyetler üzerinde denetim yetkisi tanıma olarak belirlenebilir.”100  

 

      Laiklik ilkesi gereği, yurt dışına çıkış yasağı konulurken vatandaşlar arasında 

dinsel herhangi bir ayrım yapılamayacaktır. Bu bağlamda kişinin yabancı olması 

durumu değiştirmeyecektir. Nitekim laiklik ilkesi ilişkin güvence sadece 

vatandaşlar açısından geçerli olmayıp yabancılar açısından da geçerli olacaktır. 

                                                
99 ÖZBUDUN, s.76 vd.; TANÖR/ YÜZBAŞIOĞLU, s. 138; GÜNDAY, s.50 vd; AKBULUT, s.32. 
100 Anayasa Mahkemesi’nin 02.02.1996 tarih ve E:1995/25, K:1996/5 sayılı kararı, 

Erişim:http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=1252 

&content=, Erişim Tarihi:15.03.2010. 
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      Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına ilişkin olarak yukarıda sayılan 

ölçütler, vatandaşlar açısından geçerli olup, yabancılar açısından yurt dışına çıkma 

yasağına ilişkin olarak Anayasanın 16. maddesi kapsamında bir değerlendirme 

yapılmalıdır. Anayasanın “Yabancıların Durumu” başlıklı 16. maddesine göre, 

temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak 

kanunla sınırlanabilir. Anılan düzenleme gereği yabancılara ilişkin temel hak ve 

özgürlüklerin sınırlandırılmasında iki ölçüt aranılacak ve anayasanın 13. maddesi 

kapsamında yer alan güvencelerden yabacılar yararlanamayacaktır. İki kıstastan 

ilki, sınırlamanın kanun ile yapılmasıdır. Konuya ilişkin olarak yukarıda yapılan 

açıklamalar burada da aynen geçerliliğini koruyacaktır. 16. madde kapsamında 

yabancılar açısından öngörülen diğer sınırlama ölçütü,  sınırlamanın milletlerarası 

hukuka uygun olarak yapılmasıdır. Anayasanın 16. maddesi kapsamında 

milletlerarası hukuka ilişkin olarak yapılan gönderme geniş kapsamlı olarak ele 

alınmalı ve sadece Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası anlaşmalarla sınırlı bir 

biçimde anlaşılmamalıdır.101 Bu kapsamda, milletlerarası sözleşme, uluslararası örf 

adet kuralları ve hukukun genel ilkeleri esas alınmalıdır.102  

 

 

 

                                                
101 Rona AYBAY, Yabancılar Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 

2005, s.72. 
102 AYBAY, (2005), s.72, dn:4. 
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III.  SAVAŞ, SEFERBERLİK, SIKIYÖNETİM VE OLAĞANÜSTÜ 

HAL REJİMLERİNDE YURT DIŞINA ÇIKMA 

ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASI 

      Olağandışı veya istisnaî yönetim usullerinin yürürlüğe konması temel haklara 

geçici olarak olağan rejimdekinden farklı sınırlamalar getirilmesine yol açmaktadır. 

Olağanüstü rejimlerde getirilecek bu sınırlamalar, olağan rejimdeki sınırlamalardan 

daha ağır olmaktadır. Çünkü sınırlamalar hakların kullanım alanını daraltırken, 

olağanüstü rejimlerdeki kayıtlamalar haklardan yararlanmayı, onların kullanılmasını 

durdurur veya askıya alır.103 Bütün olağanüstü yönetimler aynı nitelik ve ağırlıkta 

olmadığından getirilecek sınırlamalarda ölçülük ilkesine uygun olmak zorundadır. 

Örneğin, savaş ve seferberlik hali toplumun varlığını belli bir bölgede baş gösteren 

salgın hastalıktan veya doğal afetten daha fazla tehdit edeceğinden, birinci durumda 

temel haklara getirilecek kayıtlamalar ve alınacak istisnaî tedbirler genellikle 

ikincisinden daha ağır olacaktır.104 

 

      Olağanüstü dönemlerde temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılabileceğine 

ilişkin 1982 Anayasasının “Temel Hak Ve Hürriyetlerin Kullanılmasının 

Durdurulması” başlıklı 15. maddesinde;  

“Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, 

milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, 

durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması 

                                                
103 Mehmet Semih GEMALMAZ, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, 

5.Baskı, Legal Yayınevi, İstanbul 2005, s.760;  
104 Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, İnsan Hakları Kitabı, 1. Baskı, Ankara 2006, s.40-41. 
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kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada 

öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir. 

Birinci fıkrada belirlenen durumlarda da, savaş hukukuna uygun 

fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında, kişinin yaşama hakkına, 

maddî ve manevî varlığının bütünlüğüne dokunulamaz; kimse din, 

vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan 

dolayı suçlanamaz; suç ve cezalar geçmişe yürütülemez; suçluluğu 

mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz” 

düzenlemesine yer verilmiştir. Söz konusu düzenleme ile, savaş, seferberlik, 

sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması 

kısmen veya tamamen durdurulabilecektir. Anılan maddede yer alan “durumun 

gerektirdiği ölçüde” ifadesinden ölçülülük ilkesinin benimsendiği anlaşılmaktadır.  

 

      Anayasanın 15. maddesi ile temel hak ve hürriyetlere ilişkin olarak anayasada 

yer alan güvencelere aykırı tedbirler getirilebilecek ve bu halde de yasakoyucunun 

bazı ilkelere uyması gerekecektir. Öncelikle yapılacak düzenlemede milletlerarası 

hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmeyecektir. Milletlerarası hukuktan doğan 

yükümlülükler ifadesinden anlaşılması gereken, yukarıda da ifade edildiği üzere, 

milletlerarası sözleşme, uluslararası örf adet kuralları ve hukukun genel ilkeleridir. 

Ayrıca, temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasını kısmen veya tamamen 

durdurulmasına ilişkin olarak düzenleme yapılırken ölçülülük ilkesine uygun 

hareket edilmesi de gereklidir. Kısaca alınan kısıtlayıcı veya durdurucu önlemler, 

meşru amaçların gerçekleşmesi için elverişli, gerekli, zorunlu olmalı, bunlarla 
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hedefler arasında dengesizlik veya orantısızlık bulunmamalıdır.105 Yine yapılacak 

düzenlemede yasakoyucu dokunulmaz alan olarak ifade edilen mutlak koruma 

altındaki temel hak ve hürriyetlere dokunamayacaktır.  

 

      Konuya ilişkin olarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 15. maddesinde; 

“1. Savaş veya ulusun varlığını tehdit eden başka bir genel tehlike halinde her 

Yüksek Sözleşmeci Taraf, ancak durumun gerektirdiği ölçüde ve uluslararası 

hukuktan doğan başka yükümlülüklere ters düşmemek koşuluyla bu Sözleşmede 

öngörülen yükümlülüklere aykırı tedbirler alabilir.  2. Yukarıdaki hüküm, meşru 

savaş fiilleri sonucunda meydana gelen ölüm hali dışında, 2. madde ile 3. ve 4. 

maddeler (fıkra 1) ve 7. maddeyi hiçbir suretle ihlale mezun kılmaz.  3. Bu maddeye 

göre aykırı tedbirler alma hakkını kullanan her Yüksek Sözleşmeci Taraf, alınan 

tedbirler ve bunları gerektiren nedenler hakkında Avrupa Konseyi Genel 

Sekreteri'ne tam bilgi verir. Bu Yüksek Sözleşmeci Taraf, sözü geçen tedbirlerin 

yürürlükten kalktığı tarihi de Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne bildirir” 

düzenlemesine yer verilmiştir. Anayasanın 15. maddesinde temel hak ve 

hürriyetlerin kullanılmasını kısmen veya tamamen durdurulmasına ilişkin 

düzenlemelerde esas alınması gereken ölçütlere,  Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi’nin 15. maddesinde de yer verilmiştir. 1982 Anayasası, olağanüstü 

dönemlerde dokunulması yasak olan hakları Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne 

nazaran daha geniş tutmuştur. 

 

                                                
105 TANÖR/ YÜZBAŞIOĞLU, s. 146. 
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      Olağanüstü dönemlerde, yurt dışına çıkma özgürlüğü de Anayasanın 15. 

maddesi kapsamında kısmen veya tamamen yasaklanabilecektir. Ancak bu 

kapsamda düzenleme yapılırken milletlerarası hukuktan doğan yükümlülüklere 

uyulması gerekecektir. Bu halde şöyle bir sorun ortaya çıkmaktadır. Uluslararası 

hukukta bazı sözleşmelerde temel hak ve hürriyetlerin tamamen kısıtlanmasının söz 

konusu olmayacağına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Bu halde olağanüstü 

dönemlerde yurt dışına çıkma özgürlüğünün tamamen kısıtlanamayacağı ileri 

sürülebilecek midir? Her ne kadar doktrinde, Anayasanın 15. maddesinde yer alan 

milletlerarası hukuka ilişkin olarak yapılan göndermenin geniş kapsamlı olarak ele 

alınması gerekli olduğu ileri sürülse de, böyle salt böyle bir yaklaşım temel hak ve 

özgürlüklerin olağanüstü dönemlerde tamamen sınırlandırılmasını imkansız hale 

getirecektir.  

 

D) ULUSLARARASI SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE GÖRE YURT 

DIŞINA ÇIKMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASI 

      İnsanın maddi ve manevi varlığını geliştirebilmesi ve ekonomik, sosyal, kültürel 

yönlerden ilerleyebilmesi için son derece önemli bir konuma sahip olan yurt dışına 

çıkma özgürlüğü, Anayasamızda olduğu gibi kimi uluslararası sözleşmelerde de 

düzenlenmiştir.106 Yurt dışına çıkma özgürlüğünün tarihi, 1215’te İngiltere’de Kral 

John ile soylular arasında imzalanan “Manga Carta Libertatum” a kadar 

uzanmaktadır.107 Aşağıda, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Birleşmiş Milletler 

Uluslar Arası Medeni Ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları 

                                                
106 AKBULUT, s.35. 
107 AYBAY, (1975), s.11. 
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Sözleşmesi’nde yurt dışına çıkma özgürlüğünün nasıl düzenlendiği ve bu kapsamda 

sınırlamanın hangi ölçülere göre nasıl yapılacağı konuları ele alınacaktır. 

 

      Yurt dışına çıkma özgürlüğüne ilişkin uluslararası sözleşmelerin ülkemizde, 

normlar hiyerarşisindeki yerinin ortaya konulması, söz konusu özgürlüğün 

uygulanması ve sınırlanması açısından önemlidir. Anayasanın 90. maddesinin 5. 

fıkrasında; “usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun 

hükmündedir” düzenlemesine yer verilmiştir. Anayasanın 90’ıncı maddesine 5170 

sayılı Kanunla getirilen ek cümle ile; “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” hükmü getirilmiştir. Yapılan düzenlemede, üstünlük ya da 

öncelik terimlerinin açık biçimde kullanılmamış olmasına karşın, “esas” alma 

kavramı kullanılmıştır. “Esas” alma kavramı aslında uluslararası antlaşmayı 

yasalara üstün tutarak, öncelikle uygulama, uyuşmazlığı ulusal hukuku bir yana 

bırakarak uluslararası antlaşmalara göre çözme anlamına gelmektedir.108 Söz 

konusu düzenleme ile yargı organları önlerine gelen uyuşmazlıklarda kanun ile 

getirilen bir sınırlama ile temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslar arası anlaşma 

hükümleri arasında aynı konuda farklı hükümlerin yer alması durumunda uluslar 

arası sözleşme hükümlerini uygulayacaktır. Aynı şekilde söz konusu düzenlemenin 

yürütme organı açısından da bağlayıcı olması gereklidir. Nitekim vergi borcu 

nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı konusunda düzenleyici işlem yapma yetkisi 

                                                
108 Mesut GÜNDÜZ, Anayasa Değişikliği Sonrasında İnsan Hakları Sözleşmelerinin İç 

Hukuktaki Yeri ve Değeri, TBB Dergisi, Sayı 54, 2004, s.156. 



 55 

verilen Maliye Bakanlığı, bu hususta düzenleyici işlemleri yaparken konuya ilişkin 

uluslar arası sözleşmeleri de dikkate alacak ve eğer kanun ile uluslar arası sözleşme 

çelişiyorsa uluslar arası sözleşme hükümlerini esas alacaktır.109 

 

     Anayasanın 90. maddesinin 5. fıkrasında yer alan düzenlemenin, kanunlarla, 

uluslar arası anlaşmalar arasında hiyerarşi kurulamayacağı, çünkü her ikisinin de 

meclisteki adi çoğunlukla kabul edildiği, anlaşmalara kanun üstü bir değer 

tanınabilmesi için anlaşmaların adi çoğunlukla değil, meclisin üçte ikisinin oyuyla 

uygun bulunmasıyla mümkün olabileceği, aksi halde normlar hiyerarşisine aykırı 

olacağı ileri sürüldüğü110 gibi, uluslar arası sözleşmelerin artık kanunların üstünde 

bir norm olduğunun tartışmasız olduğunu savunan görüşler de mevcuttur.111 

Uluslararası sözleşmelerin, Anayasaya aykırılık oluşturması durumunda, 

Anayasanın 90. maddesinin 5. fıkrasında “…milletlerarası antlaşmalarla 

kanunların…” denildiğinden, Anayasada temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslar 

arası anlaşmalardan farklı bir düzenleme bulunsa dahi, bu durumda Anayasa 

hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Uygulayıcıların iç hukuk sistematiği 

dışında, Anayasayı yok sayarak doğrudan uluslar arası normları dikkate alması, 

                                                
109 GÜNDÜZ, s.157. 
110 Kemal GÖZLER, Milletlerarası Andlaşmalara Kanun Üstü Bir Değer Tanınabilir mi? 

(Anayasa Değişikliği Teklifi Hakkında Bir Eleştiri), www.anayasa.gen.tr/madde90.htm, Erişin 

tarihi: 15.02.2010, s.2. 
111 Osman ERMUMCU, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin İç Hukuktaki Yeri, 

http://www.aydinbim.adalet.gov. tr/MAKALELER/AİHS%20İç%20Huk.%20Yeri.htm, Erişin tarihi: 

15.02.2010, s.4. 
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Anayasanın üstünlüğü prensibi ile bağdaşmayacağı gibi, kuvvetler ayrılığı ilkesine 

de aykırılık oluşturacaktır.112 

 

      Sonuç olarak yurt dışına çıkma özgürlüğüne ilişkin olarak öncelikle Anayasanın 

23. maddesinde yer alan düzenlemeler uygulama alanı bulacak, sonrasında kanunlar 

ve uluslar arası sözleşmeler esas alınacaktır. Ancak milletlerarası antlaşmalarla 

kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek 

uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınacaktır. 

 

I. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi 

      Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 10.12.1948 tarihli toplantısında kabul 

edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin 13. maddesinin 2. fıkrasında, “Herkes, 

kendi ülkesi de dahil olmak üzere, herhangi bir ülkeden ayrılmak ve ülkesine 

yeniden dönmek hakkına sahiptir” düzenlemesine yer verilmiştir. Yurt dışına çıkış 

hürriyetinin sınırlandırılmasında, Bildirinin 29. maddesinde yer alan tüm haklar ve 

özgürlükler için geçerli olan sınırlama koşulları, yurt dışına çıkma hürriyeti için de 

uygulanacaktır. Söz konusu sınırlama ise “... sadece, başkalarının haklarının ve 

özgürlüklerinin gerektiği gibi tanınmasını ve bunlara saygı gösterilmesini sağlamak 

ve bir demokratik toplumda genel ahlakın, kamu düzeninin ve genel refahın meşru 

gereklerini karşılamak amacıyla, kanunla belirlenmiş türde ...”113 (m.29/2) 

olabilecektir. 

                                                
112 ERMUMCU, s.5. 
113 Mehmet Semih GEMALMAZ, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, 

5.Baskı, Legal Yayınevi, İstanbul 2005, s.354. 
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II. Birleşmiş Milletler Uluslararası Medeni Ve Siyasi Haklar 

Sözleşmesi 

      Birleşmiş Milletlerin 16.12.1966 tarihli Genel Kurul Kararıyla kabul edilen ve 

23.3.1976 tarihinde yürürlüğe giren ve içinde barındırıldığı haklara ilişkin denetim 

ve koruma sistemi öngören Birleşmiş Milletler Uluslararası Medeni Ve Siyasi 

Haklar Sözleşmenin 12. maddesinde, seyahat özgürlüğüne yer verilmiş ve sınırlama 

şartları da anılan maddede düzenlenmiştir. Madde metni şu şekildedir;114 

“1. Yasal olarak bir Devletin ülkesinde bulunan herkes, o ülke içinde 

özgürce hareket etme hakkına ve ikametgâhını seçme özgürlüğüne 

sahiptir.  

2. Herkes, kendi ülkesi de dahil olmak üzere, herhangi bir ülkeyi 

terketmekte özgürdür. 

3. Yukarıda sözü edilen haklara, ulusal güvenliği, kamu düzenini, 

kamu sağlığını ya da genel ahlakı veya başkalarının hak ve 

özgürlüklerini korumak üzere yasalarla konmuş ve bu Sözleşme'de 

tanınan diğer haklarla uyumlu olanlar dışında herhangi bir sınırlama 

konulamaz. 

4. Hiç kimse, kendi ülkesine girme hakkından keyfi olarak yoksun 

bırakılamaz” 

 

      Birleşmiş Milletler Uluslararası Medeni Ve Siyasi Haklar Sözleşmesine göre, 

taraf devletler yurt dışına çıkma özgürlüğünü sınırlandırırken çeşitli kriterlere 

                                                
114Erişim:http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/source/411/MEDEN%C4%B0%20VE%20S%C4%

B0YAS%C4B0%20HAKLARA%20%C4%B0L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0N%20ULUSLARA

RASI%20S%C3%96ZLE%C5%9EME.doc, Erişim tarihi: 15.02.2010. 
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uymak zorundadırlar. Öncelikle yapılacak sınırlama yasalar tarafından öngörülmüş 

olmalıdır. Sınırlama, ulusal güvenliği, kamu düzenini, kamu sağlığını ya da genel 

ahlakı veya başkalarının hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla getirilmiş 

olmalıdır. Yine, getirilen sınırlama, Sözleşme'de tanınan diğer haklarla uyumlu 

olmalıdır. Sözleşme düzenlediği hakların etkin bir şekilde korunmasını sağlamak 

amacıyla çeşitli güvenceler öngörmüştür. Öncelikle bu güvencelerin hayata 

geçirilmesini sağlamak amacıyla İnsan Hakları Komitesi kurulmuştur.115  

 

      İnsan Hakları Komitesi’nin üç işlevi vardır. Bu işlevlerden ilkine göre, taraf 

devletler, sözleşme'de tanınan hakların gerçekleştirilmesini sağlamak üzere aldıkları 

tedbirleri ve bu hakların kullanılmasında kaydedilen gelişmeleri, sözleşme'nin ilgili 

Taraf Devletler bakımından yürürlüğe girmesinden sonra bir yıl içinde; bundan 

sonra da Komite ne zaman isterse, rapor sunmakla yükümlü olup, İnsan Hakları 

                                                
115 Birleşmiş Milletler Uluslararası Medeni Ve Siyasi Haklar Sözleşmesi- Madde 28; “1. Bir 

İnsan Hakları Komitesi kurulacaktır. (Bu Sözleşme'de bundan böyle Komite olarak anılacaktır). Bu 

Komite onsekiz üyeden oluşacak ve aşağıda belirtilen görevleri yürütecektir. 2. Komite, bu 

Sözleşme'ye Taraf Devletlerin vatandaşlarından, yüksek ahlaki karaktere sahip ve insan hakları 

alanında ehliyetleri ile tanınan kişilerden oluşacak, hukuk deneyimi olan bazı kişilerin Komite'ye 

katılmasının yararı da gözönünde bulundurulacaktır. 3. Komite üyeleri seçim yolu ile gelecekler ve 

kendi kişisel sıfatları ile görev yapacaklardır.”; “Temel hak ve hürriyetlerin korunması amacıyla iç 

hukukumuzda oluşturulan siyasi ve idari başvuru mekanizmalarına, Ülkemizin değişik tarihlerde 

taraf olduğu sözleşmeler vasıtasıyla uluslararası başvuru mekanizmaları da eklenmiştir. Bu konuda 

en iyi bilinen örnek olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yanı sıra Birleşmiş Milletler 

bünyesindeki İşkenceyi Önleme Komitesinin, Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi 

Komitesinin ve İnsan Hakları Komitesinin başvuru alma ve inceleme yetkileri de Ülkemiz 

tarafından tanınmış ve kabul edilmiştir. Böylece, bireyler tarafından, iç hukuk yollarının 

tüketilmesinden sonra ilgili uluslararası organlara başvurabilme imkânı getirilmiştir.” Başbakanlık 

İnsan Hakları Başkanlığı 2007 Yılı Türkiye İnsan Hakları Raporu (TİHR–2007), Ankara, 2 

TEMMUZ 2008, Erişim: http://www.ihb.gov.tr/dosyagoster.ashx?id=15, Erişim Tarihi:15.02.2010, 

s.7. 
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Komitesi de bu raporlar üzerinde çalışmak ve bu taraf devletlere “genel yorumlar” 

hazırlayıp iletmek temel işleviyle donatılmıştır.116 Komite’nin ikinci işlevi, 

Sözleşme’yle üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmediği iddiasıyla bir taraf 

devlet hakkında başka bir taraf devlet tarafından Komite’ye şikâyette bulunması 

durumunda Komite, kendisine iletilen sorunu, uluslararası hukukun genel olarak 

kabul edilmiş ilkelerine uygun olarak bütün iç hukuk yollarına başvurulduğu ve bu 

yolların tüketildiği kanısına varması halinde inceleyecektir. İnsan Hakları 

Komitesi’nin üçüncü ve en önemli işlevi, Komite’ye yazılı olarak yapılacak bireysel 

başvuruların karara bağlama yetkisine sahip olmasıdır. Bu yetki, Sözleşme’nin 

İhtiyarî Protokol’ünde (Birinci Protokol) öngörülmüştür. İnsan Hakları 

Komitesi’nin bu başvuruyu incelemeye alabilmesi için, aynı konunun başka bir 

uluslar arası soruşturma veya çözüm usulü uyarınca inceleniyor olmaması ve 

başvurucunun iç hukuk yollarını tüketmiş olması gerekir.117 

 

      Yukarıda bahsedildiği üzere, Sözleşmenin 40. maddesinin 4. fıkrasında yer alan 

düzenleme gereğince, İnsan Hakları Komitesi sözleşme hükümlerinin anlam ve 

uygulama alanlarına açıklık getirmek amacıyla, belirli bir olaya ya da devletle 

bağlantılı olmaksızın sözleşme hükümlerini genel bir biçimde yorumlama yetkisine 

sahiptir. Anılan yetkiye istinaden Komite tarafından çıkarılan yorumlarda birisi de, 

Sözleşmenin 12. maddesinde düzenlenen seyahat özgürlüğüne ilişkin 02.11.1999 

                                                
116 GEMALMAZ, s.391. 
117 GEMALMAZ, s.391 vd. 
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tarih ve 27 sayılı Genel Gözlemdir.118 Söz konusu Genel Gözlemde yurt dışına 

çıkma özgürlüğüne ilişkin yorumlara da yer verilmiştir.  

 

      Taraf devletler, yurt dışına çıkma özgürlüğüne ilişkin olarak yapacakları 

düzenlemelerde, 02.11.1999 tarih ve 27 sayılı Genel Gözlemde yer alan hususları 

dikkate almalıdır. 02.11.1999 tarih ve 27 sayılı Genel Gözlemde yurt dışına çıkma 

özgürlüğüne ilişkin yer verilen hususlar şunlardır:119 

• Taraf Devletler bu genel gözlemde tartışılan konuları dikkate alarak, 12. 

madde tarafından koruma altına alınan haklarla ilgili ulusal kanun hükümleri 

ile idari ve yargısal uygulamaları raporlarında Komite’ye sunmalı ve 

raporlarında bu haklar kısıtlandığında başvurulabilinecek hukuki çarelere 

yer vermelidir. 

• Sözleşmenin 12. maddenin 2. fıkrasında koruma altına alınan haklardan 

kişilerin yararlanmasını sağlamak amacıyla, hem kişinin ikamet ettiği 

devletin hem de kişinin vatandaşı olduğu devletin yükümlülükleri söz 

konusudur. Uluslararası seyahatin genel olarak konuyla ilgili uygun 

belgeler, özellikle bir pasaport gerektirmesinden itibaren bir ülkeyi terketme 

hakkı, ‘gerekli seyahat belgelerini elde etme hakkı’nı da kapsamına almak 

durumundadır. Pasaportların çıkarılması normal olarak kişinin vatandaşı 

olduğu Devletin görevidir. Bir Devlet tarafından, yurt dışında ikamet eden 

bir vatandaşının pasaport çıkarma ya da var olan pasaportunun geçerlilik 

süresini uzatma isteminin reddedilmesi, bu kişiyi ikamet ettiği ülkeden 
                                                
118 AKBULUT, s.39. 
119 Lema UYAR, Birleşmiş Milletler’de İnsan Hakları Yorumları, İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Yayınları, 1. Baskı, Eylül 2006, s.87-90. 
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ayrılma ve başka bir yere seyahat etme hakkından mahrum bırakabilecektir. 

Devlet açısından ‘vatandaşının ülkesine pasaport olmaksızın dönebileceği’ 

iddiası, haklı bir gerekçe oluşturmayacaktır. 

• Devletlerin uygulamaları genellikle hukuk kuralları ve idari önlemler, 

kişinin yurt dışına çıkma özgürlüğünü olumsuz yönde etkilemektedir. Bu 

nedenle, taraf devletler, gerek vatandaşlarının gerekse yabancı uyruklu 

kimselerin yurt dışına çıkma haklarına uygulanan tedbirleri rapor etmeleri, 

Komite’nin raporlarda söz edilen tedbirlerin 12. maddeye uygunluğunu 

denetlemeleri açısından son derece önemlidir. 

• Sözleşmenin 12. maddesinin 3. fıkrası, 1. ve 2. fıkra kapsamındaki hakların 

kısıtlanabilmesi açısından istisnai koşullar getirmektedir. Söz konusu hüküm 

devletlere, sözü edilen hakların sadece, ulusal güvenlik, kamu düzeni, kamu 

sağlığı ya da genel ahlak veya başkalarının hak ve özgürlüklerini korumak 

amacıyla sınırlama yapabilme yetkisi vermektedir. Sınırlamalara izin 

verilebilmesi için, sınırlamalar hukuk tarafından öngörülmüş olmalı ve 

demokratik bir toplumda söz konusu amaçları koruyabilmek için gerekli ve 

sözleşmede tanınan diğer tüm haklarla uyumlu olmalıdır. 

• Yasa, kendisi hangi koşullarda söz konusu hakların sınırlanabileceğini tespit 

etmelidir. Dolayısıyla devlet raporlarında, sınırlamaların dayanağı olan 

yasanın gösterilmesi gereklidir. Yasada öngörülmeyen ya da 12. maddenin 

3. fıkrasında sayılan sınırlama kuralıyla uyumlu olmayan kısıtlamalar, 

sözleşmenin 12. maddesinin 1. ve 2. fıkralarında koruma altına alınan 

hakları ihlal edecektir. 
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• Sözleşmenin 12. maddesinin 3. fıkrasında yer alan düzenlemelere uygun 

olarak yapılacak yasalarda, sınırlamaların hakkın özüne dokunamayacağına 

ilişkin ilke, taraf devletlere yol göstermelidir. Hak ile sınırlama, kural ile 

istisna arasındaki oran bozulmamalıdır. Sınırlamaların uygulanmasına izin 

veren kanunlar kesin ölçüler kullanmalı ve bunların uygulanmasıyla 

yükümlü olan organlara sınırsız takdir yetkisi verilmemelidir. 

• Sözleşmenin 12. maddesinin 3. fıkrasında açıkça belirtildiği üzere, yapılan 

sınırlamaların izin verilen amaçlara dayanması yeterli olmayıp, aynı 

zamanda sınırlamaların onları korumak için gerekli olması söz konusu 

olmalıdır. Kısıtlayıcı önlemler, orantılılık ilkesi ile uyumlu olmalı ve 

koruyucu fonksiyonlarını yerine getirmeye elverişli, istenilen sonuca 

ulaşmak için elverişli araçlar arasından en az müdahaleci nitelikte olanlar 

olmalıdır. Yine kısıtlamalar, korudukları menfaatlere göre ölçülü 

olmalıdırlar. 

• Orantılılık ilkesine sadece sınırlamaları düzenleyen kanunlarda değil, aynı 

zamanda adli ve idari organların kanunu uygulamalarında da esas 

alınmalıdır. Devletler bu haklara yönelik sınırlamaların uygulanması ile 

ilgili tüm yargılamaların hızlı olmasını ve kısıtlama önlemelerine 

başvurulmasının gerekçelere dayanmasını temin etmekle yükümlüdürler.  

• Herhangi bir kişisel olayda kısıtlamaların uygulanması, açık yasal temellere 

dayanmalı, orantılılık ilkesinin zorunlulukları ve gereklilikleri testine uygun 

olmalıdır. 
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      Türkiye, Birleşmiş Milletler Uluslararası Medeni Ve Siyasi Haklar 

Sözleşmesi’ni 15.08.2000 tarihinde imzalamış ve sözleşmenin onaylanması, 

18.06.2003 gün ve 25142 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 04.06.2003 gün ve 

4868 sayılı kanun ile uygun bulunmuştur.120 Türkiye, sözleşmenin 41. maddesi 

uyarınca devletlerarası şikayet başvurusuna olanak sağlayan beyanda bulunmamış 

ve bireysel şikayet başvuru usulünün işletilmesi için gerekli olan seçmeli protokolü 

onaylamamıştır.121 Sonuç olarak, sözleşmede yer alan hakların ihlal edildiği 

gerekçesiyle ülkemiz aleyhine, devletlerarası veya bireysel şikayet yollarına 

başvuru imkanı bulunmamaktadır. 

  

III.  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi-Ek 4 Nolu Protokol 

      Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin asıl metninde seyahat hürriyetine ve 

dolayısıyla yurt dışına çıkma hürriyetine ilişkin herhangi düzenlemeye yer 

verilmemiştir. Bu hürriyet, sözleşme tarafından oluşturulan koruma mekanizmasına, 

16.9.1963 tarihli 4 nolu protokolle dâhil edilmiştir. Borçtan dolayı özgürlükten 

yoksun bırakılma yasağı, serbest dolaşım özgürlüğü, vatandaşların sınır dışı edilme 

yasağı ile yabancıların topluca sınır dışı edilme yasağını güvence altına alan 4 Nolu 

ek Protokolün122 “Serbest dolaşım özgürlüğü” başlıklı 2. maddesinde; “1. Bir 

devletin ülkesi içinde usulüne uygun olarak bulunan herkes, orada serbestçe 

dolaşma ve ikametgahını seçebilme hakkına sahiptir.  2. Herkes, kendi ülkesi de 

dahil, herhangi bir ülkeyi terk etmekte serbesttir.  3. Bu haklar, ancak ulusal 

güvenlik, kamu emniyeti, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, 

                                                
120 GEMALMAZ, s.367. 
121 GEMALMAZ, s.367-368. 
122 GÖZÜBÜYÜK, GÖLCÜKLÜ, s.465 vd; AKBULUT, s.46. 
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sağlık ve ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için, 

demokratik bir toplumda, zorunlu tedbirler olarak ve yasayla öngörülmüş 

sınırlamalara tabi tutulabilir.  4. Bu maddenin 1. fıkrasında sayılan haklar, belli 

yerlerde, yasayla konmuş ve demokratik bir toplumda kamu yararının gerektirdiği 

sınırlamalara tabi tutulabilir” düzenlemesine yer verilmiştir.  

 

      Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre sözleşmede yer alan hakların 

sınırlandırılması için belirli ölçütlere uyulması gereklidir. Bu ölçütler, sınırlamanın 

kanunla yapılmış olması, sınırlamanın meşru bir amaca yönelmiş olması ve 

sınırlamanın demokratik bir toplum için gerekli olmasıdır. Öncelikle devlet 

sınırlamayı kanun ile yapmalıdır. Çünkü kanun ile sınırlayabilme keyfiliğin önüne 

geçecektir. Ayrıca kanun içinde iki koşul aranmaktadır. Bunlar, kanunun 

vatandaşlarca ulaşılabilir ve nüfuz edilebilir olması ve kanunun yeterince açık ve 

anlaşılabilir olmasıdır.123 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, sözleşmede işaret 

edilen kanun kavramını, şekli değil maddi anlamda yorumlamaktadır. Söz konusu 

yoruma göre, temel hakları sınırlayan düzenlemenin bir parlamento işlemi olması 

şart değildir; sözleşmenin öngördüğü kanun, türü ne olursa olsun (kanun, tüzük, 

yönetmelik) soyut norm koyan işlemlerdir.124 Bu yorumdan hareketle 1982 

Anayasasında temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasına ilişkin hükümleri daha 

güvenceli ölçütler getirdiği açıktır. 

 

                                                
123 FENDOĞLU, s.137. 
124 GÖZÜBÜYÜK, GÖLCÜKLÜ, s.376; Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, İnsan Hakları 

Kitabı, s.38. 
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      Sözleşme insan hakları ve temel özgürlüklerin sebepsiz bir şekilde veya meşru 

olmayan nedenlerle sınırlanmasını yasaklamıştır. Sınırlamaların hakların 

düzenlendiği maddelerde yer alan amaçlara yönelik olması gereklidir.125 Yurt dışına 

çıkma özgürlüğünün sınırlandırılması bakımından güdülen amaçlar, ancak ulusal 

güvenlik, kamu emniyeti, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, 

sağlık ve ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması olarak 

sıralanmıştır. Ayrıca yapılacak sınırlamanın demokratik bir toplum için gerekli 

olması koşulu da aranmaktadır.126 Bir temel hak sınırlamasının meşru olabilmesi 

için onun demokratik toplumlarda caiz, makul veya kabul edilebilir nitelikte olması 

yeterli olmayıp, sınırlamanın gerekli olması da aranmaktadır. Mahkemenin 

içtihadına göre sınırlamanın gerekli olması, sınırlamanın toplumun zorunlu bir 

ihtiyacına cevap vermesini ve orantılı olmasını gerektirmektedir.127 Yukarıda 

verilen bilgiler ışığında, yurt dışına çıkma özgürlüğü bakımından 4 nolu Protokolün 

                                                
125 Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, İnsan Hakları Kitabı, , s.38. 
126 “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi konuyla ilgili çeşitli kararlarında demokratik toplumun 

başlıca şu unsurlarını özellikle vurgulamıştır: 

▪ İnsan onurunu korumayı amaçlayan insan hakları demokrasinin ve hukuk devletinin 

temellerindendir. ▪ Çoğulculuk, hoşgörü ve geniş-fi kirlilik demokratik toplumun vazgeçilmez 

esaslarındandır. ▪ Demokrasi çoğunluğun mutlak üstünlüğü demek değildir. Demokratik toplum, 

azınlıkta kalanlara adil davranılmasını (onların haklarına riayet edilmesini) ve hakim durumda 

olanların yetkilerini kötüye kullanmalarının önlenmesini gerektirir. ▪ Düşünceyi açıklama özgürlüğü 

demokratik toplumun temel taşlarından biridir. ▪ Örgütlenme özgürlüğü ve özellikle de siyasî partiler 

aracılığıyla “kamusal tartışma”ya katılma demokratik toplum bakımından aynı derecede 

vazgeçilmezdir. ▪ Din ve vicdan özgürlüğü Sözleşme’nin hem 9. (düşünce, vicdan ve din özgürlüğü) 

hem de 10. maddeleri (ifade özgürlüğü) anlamında demokratik toplumun temel taşlarından biridir.”; 

Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, İnsan Hakları Kitabı, , s.39. 
127 FENDOĞLU, s.137;  
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sözleşmeye oranla ve devletlerce kısıtlayıcı tedbirler alınması bakımından daha 

elverişli bir sistem öngördüğü ileri sürülebilecektir.128 

 

      4 Numaralı Protokol, 16 Eylül 1963 tarihinde Strasbourg’da imzaya açılmış ve 

Sözleşmenin 7. maddesine uygun olarak 2 Mayıs 1968 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. Türkiye 4 Numaralı Protokol’ü 19 Ekim 1992’de imzalamış ve 23 Şubat 

1994 tarihinde onaylamıştır. 3975 Sayılı Onay Kanunu 26 Şubat 1994 gün ve 21861 

Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Ancak onay belgesi henüz tevdi edilmediği 

için, Türkiye halen Protokol’e taraf değildir. Bu bağlamda vergi borcu nedeniyle 

yurt dışına çıkış yasaklarına ilişkin olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 

önünde 4 Nolu Protokolün ihlal edildiği gerekçesiyle ülkemiz aleyhine başvuruda 

bulunulamayacaktır. Ancak 4 Nolu Protokol, Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile 

Resmi Gazete’de yayınlandığından iç hukuk bakımından bağlayıcılık 

kazanmıştır.129  

 

IV. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Konuya İlişkin Riener 

v. Bulgaristan Kararı 

      Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 4 Nolu Protokolün ihlaline ilişkin birçok 

kararı bulunmaktadır. Yukarıda aktarılan ek protokol çerçevesinde yurt dışına 

çıkma özgürlüğüne ve bu özgürlüğün sınırlanmasına yönelik yaklaşımını 

göstermesi, iç hukukta konuyla ilgili uygulamalara ışık tutması ve vergi borcu 

                                                
128 Rona AYBAY, Yurt Dışına Çıkma Ve Yurda Girme Özgürlüğü Konusunda Uluslar Arası 

Düzenlemeler, Mahmut Koloğlu’ya 70. Yaş Armağanı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Yayınları No:367, Ankara 1975, S.303. 
129 Hüseyin PAZARCI, Uluslararası Hukuk, 4. Baskı, Turhan Yayınevi, Ankara 2006, s.76.  
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nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı konulurken uyulması gereken standartların 

belirlenmesi açısından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 23.05.2006 Günlü, 

46343/99 Başvuru Numaralı Riener v. Bulgaristan Kararı130 incelenecektir. 

 

      Dava; Avusturya ve aynı zamanda Bulgaristan vatandaşı olan Bayan Ianka 

Riener (başvurucu) tarafından, 28.08.1997'de Bulgaristan Cumhuriyeti'ne karşı 

İnsan Haklarını ve Temel Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme'nin (Sözleşme) 

eski 25. maddesine göre İnsan Hakları Avrupa Komisyonu'na (Komisyon) yapılan 

bir başvurudan (no.46343/99) kaynaklanmaktadır. Başvurucu, Bulgaristan'dan 

ayrılmasının yasaklanması, Bulgar vatandaşlığından ayrılma isteminin reddi ve bu 

olaylara ilişkin etkili başvuru yollarının bulunmayışı ile ilgili olarak, özellikle 

Sözleşme'nin 8. ve 13. maddelerinin ve Sözleşme'ye Ek 4 Numaralı Protokol'ün 2. 

maddesinin ihlal edildiğini iddia etmektedir. Başvurucu 1985 yılında Avusturya'ya 

taşınmış ve 1986 yılında bir Avusturya vatandaşı ile evlenmiştir. Aralık 1989'da 

Avusturya vatandaşlığını kazanmıştır. Aralık-2004'e kadar Bulgar vatandaşı olarak 

kalmıştır. Bulgaristan'a kahve ithalatı yapan Riener, Avusturya’da kayıtlı bir 

şirketin ortak sahiplerinden biri ve ticari yöneticisiydi ve aynı zamanda Ocak 

1991'de, "dar mükellef" sıfatıyla Bulgaristan'da da mükellefiyet tesis ettirmişti. 

1991 ve 1995 yılları arasında zamanının çoğunu Bulgaristan'da geçirdi ve o 

zamandan beri Bulgaristan'da kalmaktaydı. 1 Temmuz 1992 tarihinde Sofya vergi 

dairesi,  "başvurucunun 26,494,582 eski Bulgar levisi (BGL) ödenmemiş tüketim 

vergisi ve 4,104,925 BGL faiz borcunun bulunduğunu" tespit etti. (O zaman 

                                                
130Erişim:http://cmiskp.echr.coe.int////tkp197/viewhbkm.asp?action=open&table=F69A27FD8FB86

142BF01C1166DEA398649&key=56580&sessionId=9827455&skin=hudoc-en&attachment=true, 

Erişim tarihi:15.02.2010; Kararın Türkçe Çevirisi İçin Bkz: AKBULUT, s.155 vd. 
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itibariyle toplam miktar yaklaşık 1 milyon USD'ye denkti.) Söz konusu işlem 

hakkında Riener'in yaptığı bütün itirazlar ve açtığı davalar reddedilmiş ve 1992-

1993 yıllarında vergi idaresi başvurucunun ve şirketinin banka hesaplarına tedbir 

koymuştur. 

 

      1 Mart 1995'te Sofya Vergi Dairesi, Yurt Dışına Seyahat İçin Verilecek 

Pasaportlar Kanunu'nun (Pasaport Kanunu) 7. bölümü çerçevesinde, mahkeme 

tarafından saptanan borçları ödeninceye kadar Riener hakkında yurt dışına çıkış 

yasağı uygulanmasını Polis Müdürlüğü Pasaport Dairesi'nden istedi. 7 Mart 1995'te 

Pasaport Dairesi, "başvurucunun ülkeden ayrılması konusunda bir yasağın 

uygulamaya konulduğunu ve başvurucunun yurt dışına çıkış belgesine 

(pasaportuna) el konulması gerektiğini" belirten bir emir yayınladı. Söz konusu 

emir, başvurucunun davasındaki "onun Bulgaristan ve Avusturya vatandaşı 

olduğunu" belirten mali kararlara atıfta bulunmakta ve Bulgaristan'da Geçici Olarak 

Kalan Yabancı Kimseler Kanunu'nun 29(1)(v) bölümüne dayanmaktaydı. 4 Nisan 

1995'te Bulgar sınır kontrol yetkilileri, Bulgaristan'dan ayrılarak Yunanistan'a girme 

teşebbüsünde bulunduğu sırada Riener'in Avusturya pasaportuna el koydular. 

Riener'ın şikayeti üzerine 20 Nisan 1995'te Pasaport Polisi, "26,499,582 BGL 

ödeme yükümlülüğü ile bağlantılı olarak, Bulgaristan'da Geçici Olarak Kalan 

Yabancı Kimseler Kanunu'nun 29(1)(v) bölümü uyarınca hakkında yurt dışı çıkış 

yasağı uygulandığını Riener'a bildirdi.131 

                                                
131 Bulgaristan Anayasa'nın 35(1). Maddesi şöyledir: "herkes ülkeden ayrılma ... hakkına sahiptir" ve 

bu hak "Yasama Organı'nca çıkarılacak kanunla, ulusal güvenliğin sağlanması, kamu sağlığının ve 

başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla sınırlandırmalara konu olabilir." İlk 

yasağın uygulandığı zamanda konuyla ilgili yasal düzenlemeler, Yurt Dışına Seyahatler İçin 
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6 Mayıs 1995'te Riener, İçişleri Bakanlığı'na itiraz etmiş ve önlemin hukuka aykırı 

olduğunu belirtmiştir. 22 Haziran 1995'te Bakanlık, başvurucu aleyhine uygulanan 

önlemin hem Pasaport Kanunu'nun 7(e) bölümüne, hem de Bulgaristan'da Geçici 

Olarak Kalan Yabancı Kimseler Kanunu'nun 29(1)(v) bölümüne dayandığını ve 

hukuka uygun olduğunu belirterek itirazı reddetmiştir. Riener, bunun üzerine dava 

açmıştır, ancak mahkeme yapılan işlemin hukuka uygun olduğuna karar vermiştir. 

Temyiz sürecinde de davası reddedilen Riener hakkında, Bulgaristan'daki yüksek 

                                                                                                                                   
Verilecek Pasaportlar Kanunu (Pasaport Kanunu) ile Bulgaristan'da Geçici Olarak Kalan Yabancı 

Kimseler Kanunu'nda yer alıyordu. Pasaport Kanunu 7(e) ve 8. bölümlerinde, "eğer ilgili kişinin 

mahkeme kararıyla tespit edilen önemli parasal yükümlülükleri bulunuyorsa, Devlete veya Bulgar 

vatandaşlarına/tüzel kişilerine borcu varsa ve kişinin mal varlığı borcu karşılamaya yetmiyor veya) 

zamanında sunulan bir ek teminat bulunmuyorsa" pasaport çıkarma talebinin reddedilebileceğini ya 

da pasaporta el konulabileceğini düzenlemektedir. Bulgaristan'da Geçici Olarak Kalan Yabancı 

Kimseler Kanunu'nun 29. bölümünün ilgili kısmı, yabancı uyruklu bir kişinin Devlete karşı para 

cezası ödeme ya da başka bir maddi yükümlülüğü olduğu takdirde, bu kimsenin ülkeden ayrılmak 

için istediği iznin reddedilebilmesine olanak tanımaktadır. 29. bölümün 2. paragrafı şu şekildedir: 

"Yükümlülüklerini yerine getireceğine dair (garantilerin) bulunması veya bir teminatın yatırılmış 

olması durumunda yabancı uyruklu kişinin ülkeden ayrılmasına yetkili Devlet organı tarafından izin 

verilebilir.." Aralık 1998'de Bulgaristan'da Geçici Olarak Kalan Yabancı Kimseler Kanunu 

yürürlükten kaldırılarak yerine Yabancı Uyruklu Kimseler Kanunu çıkarıldı. Yabancı Uyruklu 

Kimseler Kanunu'nun 43. bölümü, yabancı uyruklu kimselerin veya aynı zamanda hem Bulgaristan 

hem de yabancı bir devlet vatandaşlığına sahip olan kimselerin yurt dışına çıkmalarına yasak 

getirilebilmesine imkan sağlıyordu. Yabancı Uyruklu Kimseler Kanunu'nun ilk metninde, bu tür bir 

yasağın uygulanabilme nedenlerinden biri ödenmemiş borçlardı. 2002'den itibaren yürürlükte olan 

43. bölüme göre, sadece "5,000 yeni Bulgar levisini (BGN) aşan (yaklaşık 2,500 Euro) ödenmemiş 

Devlet borçları" ülkeyi terketme yasağı için dayanak oluşturabilecekti. 1 Nisan 1999'da Pasaport 

Kanunu, yeni yasal düzenlemeyle, Bulgaristan Kimlik Belgeleri Kanunu ile yürürlükten kaldırıldı. 

Yeni Kanunun 75(5) bölümü uyarınca, Devlete önemli miktarda borcu bulunan Bulgar vatandaşları 

ülkeyi terketmekten alıkonulabilecektir. Konuyla ilgili tüm hükümler çerçevesinde, ülkeyi terketme 

yasağının kaldırılabilmesi için tek neden, "borcun ödenmesi veya yeterli miktarda teminat 

yatırılması"dır. Söz konusu yasak, yasal bir süre sınırına tabi değildir. 
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enflasyon döneminde vergi idaresince yapılan yeni hesaplamalarla vergi borcu 160 

bin ABD Doları olarak belirlenmiş, yurt dışı çıkış yasağı yenilenmiştir. Riener'ın 

yasağın kaldırılması yönündeki bütün itiraz ve davaları reddedilmiş, 26 Ağustos 

2004'te vergi borcunun zamanaşımına uğraması nedeniyle çıkış yasağı 

kaldırılmıştır. Bu süreçte Riener'ın Bulgar vatandaşlığının yeniden tanınması 

yönündeki taleplerinin reddi, tazminat davaları süregelmiştir. Başvurucu, vergi 

borcu nedeniyle yurt dışı çıkış yasağı uygulamasının 4. protokolün 2. maddesi 

çerçevesinde seyahat özgürlüğünü ihlal ettiği iddiası ile Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi’ne taşımıştır.132 

 

      Uyuşmazlık konusu olayla ilgili olarak AİHM, sınırlamanın sözleşmeye uygun 

olup olmadığını belirlemek amacıyla şu değerlendirmeyi yapmıştır: 4 Numaralı 

Protokol'ün 2. maddesi herkes için seyahat özgürlüğünü güvence altına almaktadır 

ki buna, herhangi bir ülkeyi terk etme hakkı da dahildir. Böylece kişi kabul 

edilebileceği diğer bir ülkeyi seçme hakkına sahip olacaktır. Söz konusu hakkı 

kısıtlayan herhangi bir önlem yasaya dayalı olmalı (hukuken öngörülmüş), yukarıda 

anılan Sözleşme hükmünün 3. paragrafında atıf yapılan meşru amaçlardan birine 

yönelik olmalı ve kamu yararı ile kişinin hakları arasında adil bir denge kurmalıdır. 

Başvurucunun Bulgaristan'ı terk etmesine yönelik yasak, bir kamu otoritesinin 

kişinin yurtdışına çıkış hakkına müdahale teşkil eder. O halde, bu müdahalenin 

yasal olup olmadığı ve meşru bir amacın gerçekleştirilmesi için demokratik bir 

                                                
132 YALTI, (2006-A), s.104; Billur YALTI, Vergi Yükümlüsünün Hakları, Beta Yayınları, 2006, 

s.177, (2006-B). 
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toplumda gerekli olup olmadığı araştırılmalıdır.133 AİHM, söz konusu 

değerlendirmesi ile yapılacak sınırlamalarda öncelikle, sınırlamanın yasal olması 

gerekliliğini vurgulamıştır. Ayrıca yapılacak sınırlamada, meşru bir amaca dayanma 

ve orantılılık ilkeleri gözetilmelidir. 

 

      Mahkemeye göre, yurt dışına çıkış yasağının hukukiliğine ilişkin olarak 

cevaplanması gereken diğer sorular, yani yasağın süresi, borcun hesaplanması ve 

zamanaşımı meselesi bakımından öngörülebilirliğin ve yetkili birimlerin hukuki 

işlemlerinde belirliliğin sağlanıp sağlanmadığı sorusu orantılılık konusu ile yakın 

ilişki içerisindedir ve bu yüzden, Sözleşme'ye Ek 4 Numaralı Protokol'ün 2. 

maddesinin 3. paragrafı çerçevesinde incelenmelidir.134 

 

      AHİM, başvurucunun Bulgaristan'ı terk etme hakkına yönelik müdahalenin 

amacının, başvurucunun borçlu olduğu önemli miktardaki verginin ödenmesinin 

güvence altına alınması olduğunu ve mülkiyet hakkının korunması ile ilgili 

Sözleşme'ye Ek 1 Numaralı Protokolün, vergilerin ödenmesini güvence altına 

almak amacıyla gerekli gördükleri takdirde devletlerin bu tür yasalar çıkarma 

hakkını saklı tuttuğunu kabul etmiştir. Türkiye’nin Sözleşme'ye Ek 1 Numaralı 

Protokol'e taraf olduğu dikkate alındığında, ülkemiz açısından vergi borcu 

nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı konulabilmesine ilişkin düzenlemenin 

Sözleşme'ye Ek 1 Numaralı Protokole aykırılık teşkil ettiği ileri sürülemeyecektir. 

                                                
133 YALTI, (2006-A), s.104-105; Riener v. Bulgaria, para. 109. vd. 
134 YALTI, (2006-A), s.105; Riener v. Bulgaria, para. 112-113. 



 72 

Mahkeme, başvurucuya uygulanan yurt dışı çıkış yasağının 4 Numaralı Protokol'ün 

2. maddesi çerçevesinde meşru bir amacının bulunduğunu kabul etmiştir. 

 

      Mahkeme, orantılılık ilkesine ilişkin olarak öncelikle vergi miktarı açısından 

değerlendirme yapmıştır. AİHM, tarafların başvurucuya ait borcun tam miktarı 

konusunda kesin kanıtlar ortaya koymakta başarısız olduklarını, yurt dışı çıkış 

yasağının uygulanmasından beri, birçok kere tahakkuklar yapıldığını ve miktarların 

değiştiğini, vergi dairelerinin ödemeyi ilk kez talep ettikleri 1992 yılı ile 

zamanaşımı dolayısıyla borcun sona erdiğinin ilan edildiği 2004 yılları arasında 

borcun değerinin, Bulgar parasının değer kaybetmesinin sonucu olarak azaldığı, 

tüm bu olgulara rağmen, 4 Numaralı Protokol'ün Bulgaristan için yürürlüğe girdiği 

Kasım 2000 tarihi itibariyle başvurucunun en azından 150,000 Euro'ya veya daha 

fazlasına denk gelen vergi borcunun bulunduğunu tespit etmiş ve söz konusu 

miktarda ödenmemiş vergi borcunun tahsil edilmesindeki kamu yararının, 

başvurucunun hakları üzerinde uygun sınırlamaları gerektirebileceği, devletlerin 

mali politikalarını oluşturmak ve çerçevesini çizmek ve bu vergilerin ödenmesini 

garanti altına alan düzenlemeler yapmak konusunda belli bir takdir yetkisine sahip 

olduklarını ifade etmiştir.135 Bununla birlikte Mahkeme, Sözleşme'ye Ek 4 

Numaralı Protokol'ün Bulgaristan için yürürlüğe girdiği Kasım 2000 tarihi 

itibariyle, başvurucu hakkında uygulanan ülkeyi terketme yasağının 5 yıldan fazla 

bir süredir uygulanmakta olduğuna dikkat çekmiş ve söz konusu durumun, yaklaşık 

4 yıl, Kasım 2004'e kadar değişmeden devam ettiğini, bir kimsenin seyahat 

özgürlüğüne getirilecek bir kısıtlamaya başlangıçta izin verilmiş olsa bile, 

                                                
135 Riener v. Bulgaria, para. 118-119. 
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kısıtlamanın otomatik şekilde uzunca bir zaman dilimi boyunca sürdürülmesinin, 

kişinin haklarını ihlal eden orantısız bir önleme dönüşeceğini belirlemiştir.136 

 

      Mahkemeye göre; ulusal makamlar, "vergi dairelerinin borcu diğer vasıtalarla 

tahsil etmek için makul bir çaba sarfedip sarfetmediği" ve "borçlunun ülkeden 

ayrılmasının paranın tahsili imkanına zarar verebilme olasılığı" gibi faktörlerin 

ışığında gerekçelerini periyodik olarak değerlendirmeksizin, kişinin seyahat 

özgürlüğüne yönelik kısıtlamaları uzun süreler boyunca devam ettirme hakkına 

sahip değildir. Bu bakımdan, yurt dışı çıkış yasağının otomatik niteliği, olaya özgü 

koşullar bağlamında 4 Numaralı Protokol'ün 2. maddesi uyarınca, ulusal 

makamların "bir kimsenin ülkeden ayrılma özgürlüğüne yönelik her türlü 

müdahalenin hakkaniyete uygun ve adil olması gerektiği konusunda müdahale 

süresince gereken dikkati gösterme" konusundaki ödevi ile bağdaşmamaktadır. Üye 

devletlerden bir kısmının iç hukukunda da düzenlendiği üzere, ödenmemiş vergiler 

nedeniyle yurt dışı çıkış yasağının ancak kişiye yurt dışına çıkma izni verildiği 

takdirde ilgili kişinin ödemeden kaçınacağına ilişkin somut deliler varsa 

uygulanabilmesi gereklidir.137 

 

      Sonuç olarak, yurt dışı çıkış yasağının otomatik niteliğini, orantılılık ilkesine 

uymada gereken dikkatin gösterilmesi konusunda yetkililerin başarısızlığını, 

hukukta ve konuyla bağlantılı bazı meselelerin pratiğinde söz konusu olan 

belirsizliği ve başvurucunun Bulgaristan'dan ayrılma yasağının uzun bir süre 

                                                
136 Riener v. Bulgaria, para. 120-121. 
137 Riener v. Bulgaria, para. 122-126. 
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boyunca devam ettiği olgularını dikkate alan Mahkeme, izlenen amaçla 

kıyaslandığında müdahalenin orantısız olduğunu kabul etmiştir.138 Vergi 

yükümlüsünün seyahat özgürlüğüne getirilen sınırlamanın yasal dayanağını 

oluşturan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 36/A 

maddesinin, AİHM tarafından yukarıda belirtilen kriterlere uygunluğuna ileride 

değinilecektir. 

 

E) TÜRK HUKUKUNDA YURT DIŞINA ÇIKMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ 

SINIRLANDIRAN YASAL DÜZENLEMELER 

      Yurt dışına çıkma özgürlüğüne, başta 5682 sayılı Pasaport Kanunu olmak üzere, 

çeşitli yasalarda bazı sınırlamalar getirilmiştir. Pasaport Kanunu ve Bankacılık 

Kanunun ile getirilen sınırlamaların anayasaya aykırı olduğu iddiası ile Anayasa 

Mahkemesi’ne başvuruda bulunulmuş ve Mahkeme anılan yasaların bazı 

hükümlerini iptal etmiştir. Aşağıda yurt dışına çıkma özgürlüğü’ne ilişkin olarak 

bazı yasalarda yer alan düzenlemeler incelenecektir.  

                                                
138 Riener v. Bulgaria, para. 130; “Vergi borcu nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı uygulaması 

Amerikan Hukukunda da kabul edilmektedir. Amerikan Hukukunda vergi borcundan dolayı yurt 

dışına çıkış yasağı uygulamasının kriterlerini belirlemek açısından Amerikan İç Gelir İdaresi (IRS) 

v. Lipper Davası önemli bir örnek teşkil etmektedir. Dava konusu olaya göre, Vergi borcu bulunan 

Amerikalı Lipper, kendisinden bilgi talep edilmesine rağmen hiçbir cevap vermemiş, yapılan 

tebligatları almamış ve kapısına gelen vergi memurlarına kapıyı açmamıştır. Yapılan araştırmada, 

Lipper’in bütün mal varlığını nakde çevirdiği ve Fransa'ya gitmeye hazırlandığı tespit edilmiş ve 

yakalandığında da kendisi bu durumu itiraf etmiştir. Bunun üzerine Amerikan İç Gelir İdaresi 

Lipper'ın yurtdışına çıkışının yasaklanması için mahkemeye başvuruda bulunmuştur. Mahkeme 

hükümetin yurt dışına çıkış yasağı talebini kabul ederken kararının gerekçesinde şu ölçütleri ortaya 

koymuştur:  yurt dışına çıkış yasağının mahkeme kararına bağlanması,  yurt dışı çıkış 

yasağının gerekliliğini ispat yükünün vergi idaresine düşmesi,  malvarlığını yurt dışına 

çıkarma amacının varlığına dair makul şüphenin bulunması ve yurt dışına çıkış ile tahsilât 

imkânsızlığı arasında illiyet bağının bulunması” nakleden: YALTI, (2006-A), s.98-99. 
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I. 5682 sayılı Pasaport Kanunu 

      5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 22. maddesinde yurt dışına çıkma 

özgürlüğünün sınırlandırılabileceği hallere yer verilmiştir. Pasaport Kanunu’nun 22. 

maddesi, yasakoyucu tarafından birçok kez değiştirilmiş ve en son 28/05/1988 tarih 

ve 3463 sayılı yasanın 3. maddesi değiştirilmiştir. Pasaport Kanunu’nun 22. 

maddesinde; “yurt dışına çıkmaları; mahkemelerce yasaklananlara, memleketten 

ayrılmalarında genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu İçişleri Bakanlığınca 

tespit edilenlere, pasaport veya seyahat vesikası verilmez. Ancak, yabancı 

memleketlere gitmeleri mahkemelerce yasaklananlar dışında kalanlara, zaruri 

hallerde İçişleri Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile pasaport veya pasaport 

yerine geçen seyahat vesikası verilebilir” düzenlemesine yer verilmiştir. Pasaport 

Kanunu’nun, 28.5.1988 günlü, 3463 sayılı Yasa’nın 3. maddesiyle değiştirilen 22. 

maddesinin birinci fıkrasında yer alan “… vergiden borçlu olduğu pasaport 

vermeye yetkili makamlara bildirilenlere …” bölümü, Anayasa Mahkemesi’nin 

08.11.2007 tarih ve E. 2007/4, K. 2007/81 sayılı iptal edilmiştir.  

 

      Pasaport Kanunu’nun 22. maddesine dayanılarak iki halde yurt dışına çıkış 

yasağı uygulanabilecektir. Öncelikle mahkemelerce yurt dışına çıkışları yasaklanan 

kişilere pasaport veya seyahat vesikası verilmeyecektir. Pasaport Kanunu’nun 22. 

maddesinde söz edilen “mahkemece yasaklama” aslında, 1412 sayılı CMUK’un 

yürürlükte olduğu dönemde, yurt dışına çıkış yasağına ilişkin bir koruma tedbirinin 

bulunmaması nedeniyle uygulanmaktaydı.139 Ancak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 

                                                
139 İbrahim KESKİN, Yurt Dışına Çıkış Yasağı, Adalet Dergisi, 31. Sayı, Mayıs 2008, s.147. 
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Kanunu’nda mahkemelerce yurt dışına çıkış yasağı konulabileceğine ilişkin hükme 

yer verildiğinden, Pasaport Kanunu’nun 22. maddesinde söz edilen “mahkemece 

yasaklama” ibaresi uygulanamaz hale gelmiştir. Yine, Pasaport Kanunu’nun 22. 

maddesine dayanılarak İçişleri Bakanlığınca, memleketten ayrılmalarında genel 

güvenlik bakımından mahzur bulunduğu tespit edilenlere, yurt dışına çıkış yasağı 

uygulanabilecektir. “Memleketten ayrılmalarına siyasi emniyet bakımından mahzur 

bulunduğu İçişleri Bakanlığınca tespit edilenlere” pasaport verilmeyeceğini belirten 

22. maddenin eski düzenlemesine karşı 1961 Anayasası döneminde Anayasa 

Mahkemesi’ne başvuruda bulunulmuş ve Mahkeme, düzenlemenin anayasaya 

aykırı olmadığına karar vermiştir.140 1982 Anayasasının 23. maddesine göre, , 

                                                
140 “Memleketten ayrılmalarında siyasi emniyet bakımından mahzur bulunduğu içişleri Bakanlığınca 

tespit edilenlerin yurt dışına seyahatlerine müsaade edilmemesi millî güvenlikle ilgili bulunmaktadır. 

Bir kimsenin Anayasa'nın 18 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yurt içinde seyahatinin millî 

güvenliği sağlama amacı ile sınırlanması mümkün olduğu halde böyle bir kişiye yurttan çıkma 

müsaadesi verilmesi, hareket ve faaliyetlerinin tamamen denetim dışında kalması ve zararlı sonuçlar 

doğurması gibi sakıncalar sebebiyle, caiz görülemez. Kaldı ki, idareye verilen bu yetki sınırlıdır, 

içişleri Bakanlığı bu sınırlı yetkiye dayanarak bir kimsenin memleketten ayrılmasında millî güvenlik 

bakımından sakınca bulunup bulunmadığını tespit edecektir. Bakanlığın yapacağı bu tespitte kazai 

denetime tabi olduğundan keyfi tasarruf endişesine de yer verilmemek gerekir.”, Anayasa 

Mahkemesi’nin 29.4.1963 tarih ve E:1963/190, K:1963/100 sayılı kararı, Anayasa Mahkemesi 

Kararlar Dergisi, sayı:1, s.103 vd; Mahkemenin söz konusu kararı oyçokluğu ile çıkmış olup 

Mahkemesi üyesi Ekrem Korkut yazdığı karşıoyda konuya ilişkin olarak şunları ifade etmiştir: 

“Diğer bir yasaklama sebebi memleketten ayrılmalarında siyasi emniyet bakımından mahzur 

bulunduğunun İçişleri Bakanlığınca tespit edilmiş olmasıdır. Siyasi emniyet terimi Anayasa'nın 

hürriyetlerin sınırlandırılması sebebi olarak kabul ettiği millî güvenlik ile alâkası yoktur ve aynı 

anlama gelmemektedir. Siyasi emniyet muayyen bir suçluluk durumunun da karşılığı değildir. Siyasi 

emniyetin başlangıcı ve sonu kanunda tespit edilmediği gibi, herkesçe anlaşılacak şekilde de 

açıklanmamıştır. Öyle bir hal bahis konusudur ki alâkalı vatandaş bir suç istinadıyla yargı mercileri 

önüne getirilmemekte ve fakat idarenin takdiriyle bir Anayasa hakkından mahrum bırakılmaktadır. 

Böyle bir durumu demokratik devlet anlayışı ile olduğu kadar Anayasa'nın ruhu ve lâfziyle de 

bağdaştırmağa imkân yoktur…Siyasi emniyet bakımından mahzurun mevcudiyeti tamamen idarenin 
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vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, vatandaşlık ödevi ya da ceza soruşturması 

veya kovuşturması sebebiyle sınırlanabilecektir. Anayasanın söz konusu hükmü 

karşısında memleketten ayrılmalarında genel güvenlik bakımından mahzur 

bulunduğu tespit edilenlere İçişleri Bakanlığınca uygulanacak yurt dışına çıkış 

yasağı, ancak yabancılar açısından uygulanabilmelidir. Aksi bir uygulama, 

anayasanın 23. maddesinde yer alan düzenlemeye aykırılık teşkil edecektir.  

  

      Pasaport Kanunda yer alan söz konusu düzenleme Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesinin sözleşmede yer alan temel hakların sınırlanmasına ilişkin ölçütlere 

de aykırılık teşkil etmektedir. Öncelikle, İçişleri Bakanlığınca getirilecek yasağın 

uygulanma süresi hakkında yasada herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu 

durumda da, yasağın süresiz olarak uygulanabileceği sonucunu ortaya koymaktadır. 

AİHM içtihatlarına göre, sınırlamanın süresinin uzunluğu insan haklarının ihlali 

sonucunu doğurmaktadır. Yasada yer alan “genel güvenlik” kavramı genel bir 

kavram olup, idareye yasaklama konusunda geniş bir takdir yetkisi tanımaktadır. Bu 

durum da genel güvenlik kavramının, AİHM kararlarında yer alan “orantılılık” 

ilkesi açısından değerlendirilmesini gerektirmektedir. 

 

II. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu  

      19.10.2005 günlü, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun geçici 13. maddesinde; 

“Sermayesinin yarıdan fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan ya da 

hisselerinin çoğunluğu üzerinde bu kurum ve kuruluşların idare ve temsil yetkisi 

                                                                                                                                   
takdirine bağlı olduğuna göre, idari kazanın bu sahaya müdahalesi de diğer iptal sebepleri dışında 

mümkün olamayacaktır.Kanun tadil edilerek siyasi emniyet terimi metinden çıkarılmadıkça bu 

sebebe dayanan bir kısıtlama, Anayasa'ya aykırı olmakta devam edecektir.”  
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bulunan ve özel kanunla kurulmuş bankalarda (Tasfiye Hâlinde T. Emlak Bankası 

A.Ş. dâhil) 26.12.2003 tarihinden önce bankacılık teamüllerine göre teminatlı 

ve/veya yetersiz teminatlı kredi kullanıp da vadesi geçtiği halde henüz ödenmemiş, 

süresi uzatılmamış veya yeniden yapılandırılmamış kredileri kullananlar ya da 

yeniden yapılandırma şartlarını ihlal edenler ile münferit veya karşılıklı verilen 

banka teminat mektupları, kabul kredileri ve avaller, taşınır ve taşınmaz rehni, 

ipotek, üst hakkı, intifa hakkı ve oturma hakkı gibi her türlü sınırlı aynî hak tesisine 

ilişkin sözleşmeden doğan hakların da diğer bankaların ve üçüncü kişilerin 

muvazaadan arî hakları aleyhine olmamak üzere Fon alacaklarının tahsiline ilişkin 

123, 134, 136, 137, 138, 140, 142 ve 165 inci madde hükümleri, tasarrufun iptali 

davalarında aciz vesikası şartı aranmaması, tüzel kişilerin kanunî temsilcileri ile 

borçlu ve borçla diğer ilgililerin yurt dışına çıkmasını yasaklama dâhil 

bankalarınca uygulanır” düzenlenmesine yer verilmişti. Söz konusu düzenleme ile 

Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş. dahil olmak üzere kamu bankalarına, 

sermayesinin yarısından fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan bankalara ve 

hisselerinin çoğunluğu üzerinde kamu kurum ve kuruluşlarının idare ve temsil 

yetkisi bulunan ve özel kanunla kurulmuş bankalara yurt dışına çıkış yasağı 

uygulama yetkisi tanınmıştı. 

 

      Anılan düzenlemede yer alan yurt dışı çıkış yasağı uygulanabileceğine ilişkin 

hükmün iptali amacıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunulmuş141 ve 

                                                
141 “Nitekim yasal düzenlenin bu şekilde olması ve buna göre uygulama yapılması sonucunda; 

başlangıçta 5682 sayılı Pasaport Kanunu' na göre sadece vergi borçlusuna ve/veya sorumlusuna yurt 

dışına çıkma yasağı uygulanabilmekte iken 4389 sayılı Bankalar Kanunu' nun 15. maddesinin 

(değişik) 3.fıkrasına eklenen" 5682 sayılı Pasaport Kanununun 22 nci maddesi hükümleri, Fon’un 
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Anayasa Mahkemesi 18.10.2007 gün ve E: 2007/4, K: 2007/81 sayılı kararı ile 

Bankacılık Kanunu’nun geçici 13. maddesinin “… tüzel kişilerin kanunî temsilcileri 

ile borçlu veya borçla diğer ilgililerin yurt dışına çıkmasını yasaklama …” 

bölümünün iptaline karar vermiştir. Yine aynı kararda Mahkeme, 4389 sayılı 

Bankalar Kanunu’nun; 15. maddesinin, 12.5.2001 günlü, 4672 sayılı Yasa ile 

değiştirilen (3) numaralı fıkrasının “5682 sayılı Pasaport Kanununun 22 nci 

maddesi hükümleri, Fonun talebi üzerine Fona borçlu olanlar ile tüzelkişi 

                                                                                                                                   
talebi üzerine Fona borçlu olanlar ile tüzel kişi borçluların kanuni temsilcileri hakkında 

uygulanır."hükmüyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu borçlularına ve aynı yasaya 5020 sayılı 

yasayla eklenen Ek 5. maddede ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun geçici 13. maddesinde yer 

alan hükümler uyarınca Kamu bankalarının borçlularına ve hatta banka kredilerine kefil olanlara 

dahi uygulanacak biçimde genişletilmiş bulunmaktadır. Banka kredisi borcu, sözleşmeden doğan bir 

yükümlülük olup suç niteliğinde değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından "suç soruşturması ve 

kovuşturulması" gerekçesiyle yurt dışı yasağı uygulamasına konu edilmesi, Anayasanın 

38/6.maddesinde öngörülen "Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine 

getirememekten dolayı özgürlüğünden alıkonamaz." kuralına aykırıdır. Bankaların kredi mevzuatları 

çerçevesinde müşterilerine verdikleri kredilerin ödenmesi hususundaki özel hukuk ilişkisinden 

kaynaklanan yükümlülüklerin "vatandaşlık ödevi" kavramı içinde değerlendirilmesi mümkün 

bulunmadığından 5411 sayılı Yasanın 13.maddesinde sayılan bankaların kredi borçlularının ve/ veya 

kefillerinin borçlarını ödemediklerinden bahisle 5682 sayılı Pasaport Kanununa yollama yapılarak 

haklarında yurt dışı yasağı uygulanması Anayasa'ya aykırı bulunmaktadır. Öte yandan, bankaların 

kredi borçlarının takibinde 5682 sayılı Pasaport Kanununa yapılan yollamanın sadece 5411 sayılı 

Bankacılık Yasasının geçici 13.maddesinde sayılan bankalar için yapılması ve diğer bankalar için bu 

olanağın sağlanmaması Anayasa'nın 10.maddesinde öngörülen eşitlik ilkesine aykırı bulunmaktadır. 

Bu durumda vergi mevzuatında sınırlama yapılmamış olması ve Pasaport Kanununda da yetersiz 

sınırlama hükmüne yer verilmiş olması nedeniyle ve soyut nitelikteki sınırlamaların da idare ve yargı 

organlarınca uygulanmasının mümkün olmadığı dikkate alındığında; 5411 sayılı Yasanın geçici 

13.maddesinde yapılan yollama uyarınca davacı hakkında uygulanan 5682 sayılı Pasaport 

Kanununun 22. maddesinde" vergiden borçlu olduğu pasaport vermeye yetkili makamlara 

bildirilenlere" ibaresine yer verilmesinin ve 5411 sayılı yasayla bu hükme yollama yapılmasının 

Anayasal koruma altında bulunan yurt dışına çıkma özgürlüğünün ihlal edilmesine neden olduğu 

anlaşıldığından söz konusu hükümlerin Anayasa'ya aykırı olduğu kanaatine varılmıştır.” İstanbul 2. 

İdare Mahkemesi’nin (2006/8 esas numaralı davasında) 13.10.2006 tarihli Anayasa Mahkemesi’ne 

gönderme kararı, karar yayınlanmamıştır. 
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borçluların kanuni temsilcileri hakkında da uygulanır” biçimindeki tümcesinin142 ve  

5020 sayılı Yasa’nın 27. maddesiyle eklenen ek 5. maddesinde yer alan “tedbir” 

sözcüğünün, söz konusu madde kapsamındaki bankalar tarafından uygulanan yurt 

dışına çıkış yasağı yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna karar vermiştir. Anayasa 

Mahkemesi Konuya ilişkin iptal kararında şu gerekçeye dayanmıştır: 

“…Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun ya da itiraz konusu 

kurallarda yer alan bankaların alacağı olan ve özel hukuk hükümlerine 

dayanarak ortaya çıkan borçlar, belirli bir hukuksal süreçten sonra 

6183 sayılı Yasa kapsamına girerek kamu alacağı haline getirilseler bile 

“vergi borcu” niteliği kazanmazlar ve “vatandaşlık ödevi” içinde 

değerlendirilemezler. Vergi ödevi, kaynağını Anayasa’dan alan, 

Anayasa’nın 73. maddesi uyarınca, kamu giderlerini karşılamak üzere 

                                                
142 “Hal böyle olunca, Bankacılık Yasasıyla 6183 sayılı Yasayı uygulama yetkisi tanınmış olan 

TMSF tarafından; devir aldığı amme alacağının varlığını, miktarını ve sorumlusunu belirleyerek 

sorumlu bulduğu kişilere ve şirketlere bu durumun yöntemine uygun olarak tebliğ edilmesi, 

konusuna ve olayın oluş biçimine göre Bankacılık Yasasının yukarıda anılan 15. maddesinin 

3.fıkrasında öngörülen dava ve takiplerin yapılması suretiyle kesinleştirilmesi halinde amme 

alacağının tahsili için 6183 sayılı Yasa hükümlerinin uygulanabileceği sonucuna varılmaktadır. Dava 

konusu olayda, Fon tarafından re'sen belirlenen fon alacağının ( başkaca bir işleme ve mahkeme 

kararına gerek görülmeyerek) tahakkuk ettiği kabul edilmiş ve bu alacağın 6183 sayılı Yasa 

hükümlerine göre tahsili yöntemine geçilmiş ve davacının yönetim kurulu üyesi olduğu şirket 

tarafından ödenmemesi üzerine bu Fon alacağı nedeniyle mahkeme kararı olmaksızın davacı 

hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmıştır. Bu durumda vergi mevzuatında sınırlama 

yapılmamış olması ve Pasaport Kanununda da yetersiz sınırlama hükmüne yer verilmiş olması 

nedeniyle ve soyut nitelikteki sınırlamaların da idare ve yargı organlarınca uygulanmasının mümkün 

olmadığı dikkate alındığında; Fon'a borçlu olanlar için 4389 sayılı Yasayla yapılan yollama uyarınca 

davacı hakkında 5682 sayılı Pasaport Kanununun 22. maddesi hükmünün uygulanması Anayasal 

koruma altında bulunan yurtdışına çıkma özgürlüğünün ihlal edilmesine neden olduğu 

anlaşıldığından söz konusu hükümlerin Anayasa'ya aykırı olduğu kanaatine varılmıştır.” İstanbul 2. 

İdare Mahkemesi’nin (2006/2110 esas numaralı davasında) 31.10.2006 tarihli Anayasa 

Mahkemesi’ne gönderme kararı, karar yayınlanmamıştır. 
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herkesin ödemekle yükümlü olduğu bir ödevdir. Kamu alacağı olarak 

tahakkuk eden her parasal yükümlülük ya da ödeme vergi ya da vergi 

benzeri mali yükümlülük olarak nitelendirilemez. …Vatandaşlık ödevi 

kapsamında olmayan kamu alacaklarının tahsili amacıyla, borçlular 

hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulması, Anayasa’nın 23. 

maddesinin güvence altına aldığı yurt dışına çıkma özgürlüğü alanına 

yapılmış açık bir müdahale niteliğindedir. Böyle bir sınırlamanın 

Anayasa’nın ilgili maddesinde belirtilen sınırlama nedenlerinden birine 

dayandırılmış olması gerekir. Ancak, itiraz konusu kurallar Anayasa’nın 

23. maddesinde belirtilen sınırlama nedenlerinden herhangi birine 

dayanmamaktadır” 

 

      5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 132. maddesinin onüçüncü fıkrasındaki; 

"Fona borçlu gerçek kişi ile tüzel kişilerin kanuni temsilcileri hakkında 5682 sayılı  

Pasaport Kanununun 22 nci maddesi hükümleri Fonun talebi üzerine uygulanır" 

biçimindeki kuralla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na, Fona borçlu olanlar ile 

tüzelkişi borçluların kanuni temsilcileri hakkında yurt dışına çıkış yasağı talebinde 

bulunma yetkisi tanınmıştı. Anayasa Mahkemesi 22.7.2008 gün ve E: 2008/66, K: 

2007/131 sayılı kararı ile Bankacılık Kanunu'nun 132. maddesinin onüçüncü 

fıkrasında yer alan düzenlemenin iptaline karar vermiştir.143 

                                                
143 “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun alacağı olan ve özel hukuk hükümlerine dayanarak ortaya 

çıkan borçlar, belirli bir hukuksal süreçten sonra 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun kapsamına girerek kamu alacağı haline getirilseler bile "vergi borcu" niteliği 

kazanmazlar ve "vatandaşlık ödevi" içinde değerlendirilemezler. Vergi ödevi, kaynağını 

Anayasa'dan alan, Anayasa'nın 73. maddesi uyarınca, kamu giderlerini karşılamak üzere herkesin 
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III.  5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 

      Soruşturma veya kovuşturma evrelerinde, tutuklama sebeplerinin varlığı 

halinde, işlediği iddia olunan bir suçtan dolayı şüpheli veya sanığın bütün usul 

işlemlerinde ve hükmün infazında hazır bulunmasını ya da katılanın zarar ve 

masraflarının veya muhakeme giderlerinin onun tarafından karşılanmasını sağlamak 

amacıyla, belirli yükümlülükler altına alınarak adli makam ve mercilerin denetimi 

ve kontrolü altına sokulmasına adli kontrol denilmektedir.144 Ceza Muhakemesi 

Kanunu’nun 109. maddesine göre, tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, üst sınırı 

üç yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren bir suç sebebiyle yürütülen 

soruşturmada, şüphelinin tutuklanması yerine adlî kontrol altına alınmasına karar 

verilebilir. Adli kontrol kararı ile şüpheli veya sanık, bir veya birden fazla 

                                                                                                                                   
ödemekle yükümlü olduğu bir ödevdir. Kamu alacağı olarak tahakkuk eden her parasal yükümlülük 

ya da ödeme, vergi ya da vergi benzeri mali yükümlülük olarak nitelendirilemez. Anayasa'nın 13. 

maddesinde, temel hak ve özgürlüklerin, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa'nın ilgili 

maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak yasayla sınırlanabileceği, bu sınırlamaların 

Anayasa'nın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve 

ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağı belirtilmiştir. Yurt dışına çıkma özgürlüğü sadece Anayasa'nın 

23. maddesinde sayılan özel sınırlama nedenlerine bağlı olarak sınırlandırılabilecektir. 23. maddede 

yurt dışına çıkma yasağıyla ilgili sınırlama nedenleri vatandaşlık ödevi ve ceza soruşturması veya 

kovuşturması olarak gösterilmiştir. Anayasa'da sınırlama nedenlerinin sayılarak belirlenmiş olması, 

yasa koyucunun bunlar dışında kalan bir nedenle yurt dışına çıkma özgürlüğünün sınırlanması 

sonucunu doğuracak düzenlemeler yapamayacağını göstermektedir. Anayasa'nın ilgili maddesinde 

belirtilen sınırlama nedenlerine dayandırılmayan kuralla, vatandaşlık ödevi kapsamında olmayan 

kamu alacaklarının tahsili amacıyla borçlular hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulması, 

Anayasa'nın 23. maddesinin güvence altına aldığı seyahat özgürlüğü alanına yapılan açık müdahale 

niteliğindedir.” Anayasa Mahkemesi’nin 22.7.2008 gün ve E: 2008/66, K: 2008/131 sayılı kararı, 

Erişim:http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=2627&c

onte nt=, Erişim Tarihi:15.03.2010. 
144 Caner HACIOĞLU, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Tutuklama Koruma 

Tedbirine Seçenek Olarak Düzenlenen Adli Kontrol Koruma Tedbiri Üzerine Bir İnceleme, 

Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C.IX, S.1-2, Yıl.2005, s.171. 
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yükümlülük altına alınabilir. Kanunda, bu yükümlülükler sınırlı sayıda 

belirlenmiştir.145 Adli kontrol tedbiri olarak, şüpheli veya sanığın yurt dışına 

çıkmaması yükümlülüğüne karar verilebilecektir (CMK 109/3-a).  

 

      Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, üst sınırı üç yıldan fazla hapis cezası 

gerektiren suçlar bakımından adli kontrol kararı verilemeyecektir. Ancak söz 

konusu düzenleme, yurt dışına çıkamama şeklinde adli kontrol kararı verilmesi 

bakımından geçerli olmamaktadır. CMK'nın 109. maddesinin 4. fıkrasında 5353 

sayılı kanun ile yapılan düzenlemeyle yurt dışına çıkamama şeklinde adli kontrol 

kararı verilmesi bakımından cezanın üst sınırına ilişkin bir şart aranmamaktadır.146 

Sonuç olarak anılan düzenleme, vergi borçları açısından uygulanmayacak ve mali 

nitelikteki vergi suçları dışındaki vergi suçları bakımından uygulama alanı 

bulabilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
145 Mehmet KAHRAMAN, Koruma Tedbiri Olarak Adli Kontrol, Yayınlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tez Danışmanı: Yrd. Doç. B. Caner Hacıoğlu, 

Erzincan – 2007, s.69. 
146 Ahu KARADUT, Adli Kontrol Koruma Tedbiri, Erişim:http://www.turkhukuksitesi.com 

/makale_374.htm, Erişim Tarihi:15.02.2010. 
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II. BÖLÜM 

VERGİ BORCU NEDENİYLE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI 

A) GİRİŞ 

      Kamu alacağını korumak ve tahsil edebilmek için, kamu alacaklısının, alacağın 

doğduğu tarihten tahsiline kadar her aşamada, alacağını koruyucu bir takım yetkileri 

kullanma hakkına sahip olması gereklidir.147 Devlet açısından alacağın tahsilinin 

bağlandığı güvencelerin hareket noktası devletin çıkarlarının korunması olup, ortak 

amaç, zamanında tahakkuk ettirilmeyen veya tahakkuk ettirilip de ödenmeyen kamu 

alacaklarının tahsil ve tahakkukunun sağlanmasıdır.148 Amme alacağını güvence 

altına alan tedbirlerin, vergilerin yasallığı ilkesi gereği kanunla düzenlenmesi 

gereklidir. Vergilerin tahsilinin yasalarla belirli kurallara bağlanmış olması her 

şeyden önce keyfiliği önleyecek ve hukuk devletine uygun bir uygulama 

yapılmasını sağlayacaktır.149  

 

      6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun “Amme 

Alacaklarının Korunması” başlıklı ikinci bölümünde, kamu alacaklarını güvence 

altına almak amacıyla, teminat, ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk ve diğer koruma 

hükümleri düzenlenmiştir. “Diğer koruma hükümleri” başlığı altında, kamu 

alacağının tahsilini güvence altına almak için getirilen önlemlerden birisi de yurt 

                                                
147 Binnur ÇELİK, Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku, İmaj Yayıncılık Yayınları, 

Ankara 2000, s.32; Murat ÖZDEN, Vergi Alacağını Güvence Altına Alan Bir Önlem Olarak 

Yurt Dışına Çıkma Yasağı, http://w3.gazi.edu.tr/~mozden/1.doc, Erişim Tarihi:15.02.2010, s.1. 
148 Mualla ÖNCEL-Ahmet KUMRULU-Nami ÇAĞAN, Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi Yayınları, 

Gözden Geçirilmiş 17. Bası, Ankara 2009, s.155; Nurettin BİLİCİ, Vergi Hukuku, Seçkin Yayınevi 

Yayınları, 13. Baskı, Ankara 2006,  s.105; ÖZDEN, s.1. 
149 ÖNCEL-KUMRULU- ÇAĞAN, s.155. 
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dışına çıkış yasağı uygulanmasıdır. Vergi idaresinin vergi borcu olanlara yurt dışına 

çıkma yasağı uygulayabilmesinin yasal dayanağını oluşturan 5682 sayılı Pasaport 

Kanunu’nun 22. maddesinin birinci fıkrasının “… vergiden borçlu olduğu pasaport 

vermeye yetkili makamlara bildirilenlere …” bölümünün Anayasa Mahkemesi 

tarafından iptal edilmesi üzerine, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun’a 36/A maddesi eklenerek yurt dışına çıkış yasağı konusunda 

yeniden düzenleme yapılmıştır. Sonuç olarak 6183 sayılı yasa kapsamında yurt 

dışına çıkış yasağı konulmasında, mükelleflerin yükümlülüklerini zamanında yerine 

getirmeleri, amme alacağının tahsilinin güvence altına alınması ve tahsilatın 

hızlandırılması amaçlanmaktadır.150 

 

I. Kavram 

      Vergi borcu nedeniyle yurt dışı çıkış yasağı, devlete vergi borcu bulunanların 

yurt dışı çıkışının alacaklı tahsil dairesinin talebi üzerine ilgili makamlarca 

yasaklanmasını ifade etmektedir. Tezde incelenen vergi borcu tabirinden, çeşitli 

kanunlara göre alınan vergi, resim, harç şeklinde kamu alacakları ile bunlara bağlı 

olarak ortaya çıkan ceza, gecikme faizi gibi fer’i alacakları kapsayan bir kavram 

anlaşılmaktadır.151 Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı öncesinde 5682 sayılı 

Kanunun 22. maddesinde yer verilmiş olan "vergiden borçlu" tabiri ile 6183 sayılı 

Kanunun 1 inci maddesinde söz konusu edilen amme alacaklarından borçlu bulunan 

şahısların ve buradaki vergi borcu tabirinden de "amme alacağı"nın anlaşılması 

                                                
150 Tezcan ATAY, Yurtdışı Çıkış Yasağı, Yaklaşım Dergisi, Yıl 10, Sayı 112, Nisan 2002, s.163. 
151 Bülent SEVEN, Vergi Borcu Nedeniyle Yurtdışına Çıkış Yasağı, Erişim:http://www. 

turkhukuksitesi.com/makale_19.htm, Erişim Tarihi:15.03.2010, s.2. 
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gerektiği ifade edilmişti.152 6183 sayılı Kanunun 36/A maddesinde yapılan 

düzenleme ile yurt dışı çıkış yasağının uygulanması bakımından “vergi borcu” 

kapsamında esas alınacak neviler itibariyle daraltma yoluna gidilmiş olup, artık her 

türlü vergi borcu nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı konulamayacaktır. Anılan kanun 

hükmüne göre, devlete ait olup 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 4458 sayılı 

Gümrük Kanunu kapsamına giren amme alacakları ile bunlara ait zam ve 

cezalarının söz konusu olduğu durumlarda yurt dışına çıkış yasağı 

uygulanabilecektir. 

 

II. Yasal Düzenleme  

      5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Ve Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5. maddesi ile 6183 sayılı 

Kanuna 36 ncı maddesinden sonra gelmek üzere eklenen "Yurt dışı çıkış tahdidi” 

başlıklı 36/A maddesinde şu düzenlemeye yer verilmiştir: 

“Devlete ait olup 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 4458 sayılı 

Gümrük Kanunu kapsamına giren amme alacakları ile bunlara ait zam 

                                                
152 11.06.1996 tarih ve 22663 Resmi Gazete’de yayınlan 395 Seri No'lu Tahsilat Genel Tebliği.; 

03.07.2008 tarih ve 26925 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Seri 3 No’lu Yurt Dışına Çıkış 

Tahdidine İlişkin Gümrük Genel Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ ile yürürlükten 

kaldırılan 1 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği’nin (Yurt Dışına Çıkış Tahdidi) 4. maddesinde vergi 

borçlusu, gümrük mevzuatı gereğince vergi ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen gerçek ve 

tüzel kişiler ile hukuken tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat 

uyarınca hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişi ortaklığı; vergi alacağı, 4458 sayılı Gümrük 

Kanunu’nun 3 üncü maddesi gereğince, yürürlükteki hükümler uyarınca eşyanın ithalinde veya 

ihracında öngörülen gümrük vergileri, eş etkili vergiler ve eş etkili mali yükler ile tarım politikası 

veya işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde alınan ithalat ve ihracat 

vergilerinin tamamı şeklinde tanımlanmıştı. 
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ve cezalarını ödeme emrinin tebliğ tarihini takip eden yedi gün 

içerisinde ödemeyen ya da bu Kanun hükümleri uyarınca hakkında bu 

alacaklar nedeniyle ihtiyati haciz kararı alınan amme borçlusunun yurt 

dışına çıkışı, alacaklı tahsil dairesinin talebi halinde ilgili makamlarca 

engellenir. 

Yurt dışı çıkış tahdidi, yüzbin Yeni Türk Lirası ve üzerinde olan 

teminat altına alınmamış amme alacağı için uygulanır. Bakanlar 

Kurulu, bu tutarı on katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye 

ve yeniden kanuni tutarına getirmeye yetkilidir. 

Amme alacağına karşılık teminat alınması, alacağın tecil edilmesi, 

borçlunun aciz halinin tespit edilmesi, yargı mercilerince amme 

alacağının takibinin durdurulmasına karar verilmesi veya takibin 

kanunen durdurulması gereken diğer hallerde yurt dışı çıkış tahdidi, 

alacaklı tahsil dairesinin talebi üzerine ilgili makamlarca kaldırılır.  

Amme borçlusu hakkında uygulanan yurt dışı çıkış tahdidi, hastalık, iş 

bağlantısı gibi hallerde alacaklı tahsil dairesinin uygun görmesi ve 

bildirimi üzerine ilgili makamlar tarafından kaldırılır. Bu fıkraya göre 

yurt dışı çıkış tahdidinin kaldırılmış olması yeniden tatbikine mani 

değildir. 

Amme borçlusuyla birlikte amme alacağının ödenmesinden sorumlu 

olan ve bu Kanuna göre amme borçlusu sayılan kişiler hakkında da bu 

maddede yer alan esaslara göre yurt dışı çıkış tahdidi uygulanır. 

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye 

Bakanlığı yetkilidir.” 
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      Söz konusu düzenleme ile Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı öncesinde 5682 

sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında uygulanan yurt dışına çıkış yasağına ilişkin 

bir takım eksikler giderilmiştir. Öncelikle 5682 sayılı Kanunda yer alan “vergiden 

borçlu” tabirinin kapsamının belirlenmesi açısından yaşanan tereddütlere son 

verilmiş ve yasağın uygulanabileceği amme alacakları belirlenmiştir. Ayrıca 5682 

sayılı Kanunda, borcun miktarı bakımından bir düzenleme yapılmamış iken, yeni 

düzenleme ile yasağın uygulanabileceği borç miktarı belirlenmiştir. Getirilen yeni 

düzenleme bir takım sorunları giderebilse de bazı eksiklikleri bünyesinde 

barındırmaya devam etmektedir.  

 

III.  İdari Düzenleme 

      İdareler, üstlendikleri görevleri yerine getirebilmek amacıyla, anayasa ve 

kanunlara aykırı olmamak kaydıyla genel ve soyut düzenlemeler yapabilme ve 

normlar koyabilme yetkisine sahiptir.153 İdarenin düzenleme yetkisi, idarenin takdir 

yetkisi, hukuk devletinin bir gereği olan belirlilik ve düzenli idare ilkelerinden ve 

eşitlik ilkesinden kaynaklanmaktadır.154 İdarelere düzenleme yapabilmesi için 

yasalarda yetki verilmemesi halinde de, idareler düzenleme yapabilme yetkisine 

sahiptir.155 Aynı şekilde, yurt dışına çıkış özgürlüğüne ilişkin olarak öngörülecek 

sınırlamalar öncelikle Anayasanın 13. maddesi kapsamında kanun ile düzenlenecek, 

                                                
153 Metin GÜNDAY, İdare Hukuku, İmaj Yayınevi, 9. Baskı, Ankara 2004, s. 205. 
154 GÜNDAY, s.208. 
155 GÜNDAY, s.209; Kemal GÖZLER, İdare Hukuku Cilt-I, Ekin Yayınevi, İkinci Baskı, Bursa 

2009, s.1159. 
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yasakoyucunun bu konuda genel çerçeveyi çizmesinden sonra idare, kanunun 

öngördüğü sınırlamanın ayrıntılarına ilişkin olarak düzenleme yapabilecektir.156  

 

      5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 22. maddesinin birinci fıkrasının “… vergiden 

borçlu olduğu pasaport vermeye yetkili makamlara bildirilenlere …” bölümünün 

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmeden önceki dönemde yurt dışına çıkış 

yasağı, 11.06.1996 tarih ve 22663 Resmi Gazete’de yayınlan 395 Seri No'lu 

Tahsilat Genel Tebliğ’de yer alan esaslar dahilinde uygulanmaktaydı.157 Anayasa 

Mahkemesi iptal kararında, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun ilgili maddesindeki 

düzenlemenin, keyfiliğe varabilecek uygulamaları önleyebilmek bakımından gerekli 

                                                
156 Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, 1. Baskı, Ekin Yayınevi, Bursa 2000, s.226. 
157 Görüleceği üzere 5682 sayılı kanunda, vergi çeşidi, vergi borcunun cinsi, vadesi, niteliği ve tutarı 

ya da alt sınırı, resim, harç ya da benzeri mali yükümlülüklerden doğan borçlar için yasağın 

uygulanıp uygulanmayacağı, borcun hangi evresinde yasak talebinde bulunulacağı ve tüm olağan 

yasa yollarının kullanılarak kesinleşip kesinleşmediği, yargı sürecinde yasak isteminde bulunulup 

bulunulmayacağı, vergi borçlusu, yasal temsilcilerin ya da müteselsil sorumluların durumu, 

zamanaşımı, vergi borçlusunu pasaport vermeye yetkili makamlara bildirecek idare, yasağın 

bildirilme şekli ve süresi ile hangi durumlarda ve kim tarafından kaldırılacağı gibi konularda somut 

bir tanım, nitelendirme ya da düzenlemeye yer verilmemişti. Ayrıca 5682 sayılı kanunda, vergi 

borcundan yurt dışına çıkış yasağı uygulaması nedeniyle idari düzenleme yapma konusunda idareye 

herhangi bir yetki verilmemişti. Ancak, uygulamada konu, kanun ile yetki verilmediği halde, Maliye 

Bakanlığı tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a dayanılarak 

tahsilat genel tebliğleri ile düzenlenmiş, ayrıca bu konuda Gümrük Müsteşarlığı tarafından da tebliğ 

çıkarılmıştır. Böylece yurt dışına çıkış yasağına ilişkin ölçütler, idarenin takdir yetkisine ve tercihine 

göre belirlenmiştir. Vergi borcu bakımından durumları aynı olan kişilerin kimilerine yasak 

getirilirken kimilerine getirilmemesi, yetkili idarenin vergi alacağının başka yollarla tahsili için 

makul girişimlerde bulunup bulunmadığı ve borçlunun ülkeyi terk etmesinin alacağın tahsilini 

olanaklı kılıp kılmayacağı hususları da tamamıyla idarenin takdir ve tercihine kalmaktaydı. Anayasa 

Mahkemesi, yukarıda yer verilen nedenlerle vergi borcu nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı 

konulmasına ilişkin 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun ilgili maddesindeki düzenlemeyi iptal etmiştir; 

08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Anayasa Mahkemesi’nin 18.10.2007 

gün ve E: 2007/4, K: 2007/81 sayılı kararı. 



 90 

olan açıklık ve somutluk açısından yetersiz olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Nihayetinde, idarenin düzenleme yetkisi, sınırlı, tamamlayıcı ve bağımlı bir yetki 

olduğundan yasa kuralının temel ilkeleri koyması, çerçeveyi çizmesi, sınırsız ve 

geniş bir alanı idarenin düzenleme yetkisine vermemesi gereklidir.158 

 

      6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 36/A 

maddesinde, iki hususta idareye düzenleme yapma yetkisi verilmektedir. Öncelikle 

yurt dışı çıkış yasağının uygulanabilmesi için gerekli olan yüzbin Türk Lirası ve 

üzerinde amme alacağına ilişkin olarak Bakanlar Kurulu’na, söz konusu miktarı on 

katına kadar artırma, yarıya kadar indirme ve yeniden kanuni tutarına getirme 

yetkisi verilmiştir. Bakanlar Kurulu yapacağı düzenleme ile yurt dışına çıkış yasağı 

getirilebilmesine ilişkin yüzbin Türk Liralık miktar şartını yeniden 

belirleyebilecektir. Yurt dışına çıkma özgürlüğü, Anayasanın 13. maddesi 

kapsamında “ancak kanunla” sınırlanabilecektir. Temel hak ve özgürlüklerin 

yasama organı tarafından ve kanun ile sınırlanabilmesi, idarelerin salt düzenleyici 

işlemler (Tüzük, Yönetmelik vs.) ile temel hak ve özgürlükleri sınırlayamayacağını 

ifade etmekte olup, bu açıdan temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması noktasında 

                                                
158 11.08.2004 Tarih ve 25550 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Anayasa Mahkemesi’nin 

20.11.2003 tarih ve E:2002/32, K:2003/100 sayılı kararı; “Anayasa'da öngörülen suçta ve cezada 

yasallık ilkesi, özgürlük ve insan haklarının gelişerek bireyin öne çıktığı günümüzde, ceza 

hukukunun da temel ilkelerinden birini oluşturmaktadır. Anayasa'nın 38., Türk Ceza Kanunu'nun 1. 

maddesinde yer alan "Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi", hangi eylemlerin yasaklandığının ve bu 

yasak eylemlere verilecek cezaların hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde yasada gösterilmesini, 

kuralın "açık", "anlaşılır" ve "sınırlarının belli olması"nı zorunlu kılmaktadır. Bu ilke, kişilerin yasak 

eylemleri önceden bilmeleri düşüncesine dayanmakta, böylece temel hak ve özgürlükler güvence 

altına alınmaktadır” 22.07.2000 Tarih ve 24117 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Anayasa 

Mahkemesi’nin 18.01.1996 tarih ve E:1995/28, K:1996/2 sayılı kararı. 
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idarelere sınırlamanın şartlarını belirlemek amacıyla verilen düzenleme yapma 

yetkisi de anayasaya aykırılık teşkil edecektir. Anayasa Mahkemesi kararlarında da 

belirtildiği üzere, yasakoyucu tarafından yürütmeye bırakılacak düzenleme alanı, 

temel hak ve özgürlüklere ilişkin temel kuralları belirlemek olmayıp, yasaca 

belirlenen şartların uygulanmasına ait teknik düzenlemeler ve ayrıntılar olmalıdır.159 

Bu kapsamda, idareye temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasına ilişkin olarak 

verilecek düzenleme yapma yetkisi, sınırlamanın koşullarını belirlemeye yönelik 

olamayacaktır. Bu yönüyle söz konusu düzenleme, temel hak ve özgürlüklerin 

Anayasanın 13. maddesi kapsamında “ancak kanunla” sınırlanabileceğine ilişkin 

kanunilik ilkesiyle de örtüşmemektedir.160 

                                                
159 “Danıştay Dördüncü Dairesi’nce Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bir başvuruda; yasayla 

düzenlenmiş bir alanda idari düzenlemenin ancak yasanın uygulanmasını sağlamak yönünden gerekli 

teknik konulara ve ayrıntılara ilişkin olabileceği, yürütme organına ve idareye verilmiş düzenleme 

yetkisinin yasayla düzenlenmiş alanla sınırlı bulunduğu, yasa kurallarını değiştirici veya onun 

kapsamını genişletici ve daraltıcı yetkilerin idareye bırakılamayacağı ve vergi tarh, tahakkuk ve 

tahsiline ilişkin idari yöntemlerin yasayla düzenlenmesinin gerektiği belirtilerek Anayasa 

Mahkemesine başvuruda bulunulmuştur.”, 28.11.1995 Tarih ve 22477 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan Anayasa Mahkemesi’nin 25.5.1993 tarih ve E:1993/3, K:1993/20 sayılı kararı; Emin 

MEMİŞ, Anayasanın  “Vergi, Resim, Harç Ve Benzeri Mali Yükümlülükler Kanunla Konulur, 

Değiştirilir Ve Kaldırılır” Kuralı  Bağlamında,  Vergi  Kanunlarında Hükümete Tanınan  “Alt 

Ve  Üst Sınırları  Belirleme” Ve “Usul Ve Esasları  Maliye Bakanlığınca Belirlenir” 

Hükümlerinin Değerlendirilmesi, 2006 Yılı İdari Yargı Sempozyumu, Erişim: 

http://www.danistay.gov.tr/, Erişim Tarihi:20.03.2010. 
160 “…Anayasanın anılan maddesinin üçüncü fıkrasında, vergi, resim, harç ve benzeri mali 

yükümlülüklerin kanunla konulacağı, değiştirileceği ve kaldırılacağı öngörüldükten sonra; dördüncü 

fıkrasında da, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle 

oranlarına ilişkin hükümlerinde, kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak 

yetkisinin Bakanlar Kuruluna verilebileceği hükme bağlanmıştır. Bu anayasal düzenlemelere göre; 

verginin konulmasında, değiştirilmesinde ve kaldırılmasında, "Yasallık İlkesi" geçerlidir. Yasallık 

İlkesi, "Hukuk Devleti"nin en önemli gereği ve özelliğidir. Bu nedenle, anılan ilkeden tümüyle 

vazgeçilmesi veya bu konudaki yetkinin, bu ilkeden vazgeçildiği anlamına gelecek biçim ve 
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      Belirli hadler dahilinde miktarı belirleme hususunda Bakanlar Kurulu’na verilen 

yetki kapsamında yapılacak bir düzenleme, orantılılık ilkesinin ihlal edilmesine de 

neden olacaktır. Çünkü Bakanlar Kurulu, yurt dışına çıkış yasağı konulabilmesine 

ilişkin olan miktar şartını değiştirebilecek ve yüzbin Türk lirası olan miktar, 

Bakanlar Kurulu’nca yirmibeşbin Türk lirasına kadar çekilebilecektir. Bakanlar 

Kurulu’nun yurt dışına çıkış yasağı konulabilmesine ilişkin olan miktarı 

                                                                                                                                   
ölçülerde devri olanaklı değildir. Anayasa Mahkemesinin 16.1.2003 gün ve E:2001/36; K:2003/3 

sayılı kararında yer alan, ".....Ancak Bakanlar Kurulu'na tanınan yetkinin çok geniş olması, verginin 

yasallığı ilkesinin zedelenmesine yol açarak yasama yetkisinin yürütme organına devri sonucunu 

doğurabileceğinden kabul edilemez." cümlesiyle anlatılmak istenilen de, budur. Esasen; salt bu 

nedenledir ki, Anayasa koyucu, 73'üncü maddenin son fıkrasında, vergileme ile ilgili üç yetkiden 

yalnızca ikincisi; yani, "değişiklik yapma" yetkisi ile sınırlı olarak yasallık ilkesine istisna 

getirmiştir. Verginin, Yasama Organı tarafından Bakanlar Kuruluna verilecek değişiklik yapma 

yetkisini sınırlandıran, bu dört unsuru; muaflık, istisna ve indirimlerle oranlardır. Dahası, Bakanlar 

Kuruluna verilecek yetki, bu dört unsuru her yönüyle değiştirebilmeyi de içermemektedir. Yasa 

koyucu'nun, verginin bu dört unsurunda Bakanlar Kurulunca yapılabilecek değişikliğin aşağı ve 

yukarı sınırlarını da bizzat göstermiş olması, verilen yetkinin Anayasaya uygun olabilmesi için 

zorunlu olduğu gibi, Vergi Hukukunun genel ilkelerinden olan "verginin belirliliği ilkesi"nin de 

doğal sonucudur. Zira, bu ilkeye göre; bir hukuksal işleme girişmeden önce, bu işlem dolayısıyla 

ödeyeceği vergi miktarını bilmek, her vergi mükellefinin doğal hakkıdır. Aynı zamanda bir hukuksal 

güvenlik ilkesi olan söz konusu ilke olmaksızın, yasallık ilkesinin tam olarak gerçekleşebileceğini 

söyleme olanağı da yoktur. Bu nedenle de, ilke, Hukuk Devleti olmanın vazgeçilmez koşullarından 

biridir.”, Danıştay 7. Dairesi’nin 29.05.2007 tarih ve E:2006/2178, K:2007/2547 sayılı kararı, 

Erişim:http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp, Erişim Tarihi:10.03.2010.; 6183 sayılı 

Kanunun 36/A maddesi ile Bakanlar Kurulu’na verilen yurt dışı çıkış yasağına ilişkin miktar şartını 

belirleme yetkisi, temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasına ilişkindir. Bu konuda yapılan 

düzenlemede, Anayasanın 73. maddesinde yer alan, vergi, resim, harç ve benzeri mali 

yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde, kanunun 

belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisinin Bakanlar Kuruluna 

verilebileceğine ilişkin anayasal düzenlemeden esinlendiği görülmektedir. Ancak yurt dışına çıkış 

yasağı, temel hak ve hürriyetler kapsamında ele alınabileceğinden, bu konuda Anayasanın 73. 

maddesinde öngörülen düzenlemenin bu konuda uygulanma olanağı bulunmamaktadır. 
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arttırmasının orantılılık ilkesine uygun olacağı iler sürülebilse de, aynı şey, miktarın 

azaltılmasında söylenemeyecektir. Ayrıca yasağın konulmasına ilişkin koşullardan 

biri olan miktarın Bakanlar Kurulu’nca azaltılabileceğine ilişkin düzenleme, 

belirlilik ilkesine de aykırılık teşkil etmektedir. Çünkü, Bakanlar Kurulu konuya 

ilişkin yapacağı düzenleme ile yurt dışına yasağı konulmasına ilişkin vergi tutarını 

azaltabilecek ve böyle bir durumda yasak kapsamında olmayan bir kişiye yurt 

dışına çıkış yasağı uygulanabilecektir. 

 

      6183 sayılı Kanunun 36/A maddesinin son fıkrasında; “bu maddenin 

uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir” 

düzenlemesine yer verilmiştir. Maddenin Bakanlığa verdiği yetkiye istinaden 

konuya ilişkin usul ve esaslar, 29.06.2008 tarih ve 26921 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:A Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği ile değişik 

Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde açıklanmıştır. Maliye Bakanlığı, söz 

konusu madde ile verilen yetkiyi öncelikle anayasada yer alan temel hak ve 

özgürlüklere ilişkin düzenlemelere uygun olarak kullanmak mecburiyetindedir.  

 

B) YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI UYGULAMASI KAPSAMINA 

GİREN KAMU ALACAKLARI 

      6183 sayılı Kanunun 36/A maddesi kapsamında uygulanacak yurt dışı çıkış 

yasağı, devlete ait olup, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 4458 sayılı Gümrük 

Kanunu kapsamına giren amme alacakları ile bu alacaklara ilişkin zam ve cezalar 

için uygulanabilecektir. Pasaport Kanunu’nun 22. maddesi uyarınca vergi borcu 

nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı uygulandığı dönemde, maddede düzenlenen 
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“vergiden borcu olma” kavramının kapsamı tartışma konusu olmuştu. Konuya 

ilişkin olarak 395 Seri No'lu Tahsilat Genel Tebliği’nde, 5682 sayılı Kanunun 22. 

maddesindeki "vergiden borçlu" tabiri ile kastedilenin, 6183 sayılı Kanunun 1 inci 

maddesinde söz konusu olan amme alacaklarından borçlu bulunan şahıslar 

olduğundan, buradaki vergi borcu tabirinden de "amme alacağı"nın anlaşılması 

gerektiği ifade edilmişti. Ancak yeni düzenleme ile bu konudaki belirsizlik 

giderilmiş ve yurt dışı çıkış yasağına konu edilebilecek vergi borçları 

netleştirilmiştir.161 

 

I. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Kapsamına Giren Amme 

Alacakları 

      213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 1. maddesinde; “Bu kanun hükümleri ikinci 

maddede yazılı olanlar dışında, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il 

özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanır. 

Yukarıda yazılı vergi, resim ve harçlara bağlı olan vergi, resim ve zamlar da bu 

kanuna tabidir” düzenlemesine yer verilmiştir. Anılan düzenleme uyarınca, gümrük 

idaresi tarafından alınanlar hariç, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il 

özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar, vergi usul kanunu 

kapsamına girmektedir.162  

 

                                                
161 Tolga AVŞAR, Yurt Dışına Çıkış Yasağı Düzenlemesinde Neler Değişti?, Yaklaşım Dergisi, 

Yıl 17, Sayı 194, Şubat 2009, s.153. 
162 Turgut CANDAN, Açıklamalı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Maliye 

Ve Hukuk Yayınları, Mart 2007, s.10. 
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      6183 sayılı Kanunun 36/A maddesine göre, devlete ait olup 213 sayılı Vergi 

Usul Kanunu ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamına giren amme alacakları ile 

bunlara ait zam ve cezaları için yurt dışına çıkış yasağı uygulanabileceğinden, 

devlete ait olmakla birlikte 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında olmayan 

amme alacakları ile il özel idareleri ve belediyelere ait amme alacakları için yurt 

dışı çıkış yasağı uygulanmayacaktır.163 Vergi Usul Kanunu kapsamına girmeyen bir 

kamu alacağı ile ilgili olarak özel kanunlarda, Vergi Usul Kanunu’nun tümüne veya 

bir kısım maddelerine göndermede bulunulan hallerde de yurt dışına çıkış yasağının 

uygulanmaması gereklidir. Çünkü böyle bir durumda açıkça, 213 sayılı Kanun 

kapsamına giren bir kamu alacağından söz etmek mümkün değildir. Ancak özel 

kanunlarda açıkça 6183 sayılı Kanunun 36/A maddesine göre yurt dışı çıkış yasağı 

uygulanabileceğine ilişkin açık bir düzenleme mevcut ise yurt dışı çıkış yasağına 

ilişkin işlem tesis edilebilecektir. 

 

II. 4458 Sayılı Gümrük Kanunu Kapsamına Giren Amme 

Alacakları 

      4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 3. maddesinin 8. fıkrasında, gümrük vergileri 

deyiminden, ilgili mevzuat uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da 

ihracat vergilerinin tümünün anlaşılması gerektiği; 9. fıkrada ithalat vergilerinin, 

eşyanın ithalinde ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali 

yükleri ve tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı 

ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde ithalatta alınacak vergileri ve 

                                                
163 Tahir ERDEM, Yurtdışı Çıkış Tahdidi, Vergi Ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, Sayı 244, 

Ağustos 2008, 48. 
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diğer mali yükleri ifade ettiği; 10. fıkrada ihracat vergilerinin, eşyanın ihracatında 

ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükleri ve tarım 

politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere 

uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde ihracatta alınacak vergileri ve diğer mali 

yükleri ifade ettiği düzenlemesine yer verilmiştir.164 

 

      Gümrük Kanunu’nun 3. maddesinin 8, 9 ve 10. fıkralarında yer alan 

düzenlemeler uyarınca, Bakanlar Kurulu’nca ithalatta getirilen ek mali 

yükümlülükler de Gümrük Kanunu kapsamına girdiğinden, bunlara ilişkin olarak 

ortaya çıkacak borçlar nedeniyle de yurt dışına çıkış yasağı uygulanabilecektir. 

Bunun yanında, ithalat vergileri ya da ihracat vergilerine ait zam ve cezalar için de 

yurt dışına çıkış yasağı konulabilecektir.  

 

 

 

                                                
164 Yurt Dışına Çıkış Tahdidine İlişkin Gümrük Genel Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 

Tebliğ  (Seri No: 3) ile 28.8.2005 tarihli ve 25920 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Seri No’lu 

Gümrük Genel Tebliği (Yurt Dışına Çıkış Tahdidi) ve 23.6.2006 tarihli ve 26207 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan 2 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Yurt Dışına Çıkış Tahdidi) yürürlükten 

kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan 28.8.2005 tarihli ve 25920 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

1 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliğinin 4. maddesi çerçevesinde, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 3 

üncü maddesi gereğince, yürürlükteki hükümler uyarınca eşyanın ithalinde veya ihracında öngörülen 

gümrük vergileri, eş etkili vergiler ve eş etkili mali yükler ile tarım politikası veya işlenmiş tarım 

ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde alınan ithalat ve ihracat vergilerinin tamamı için 

yurt dışına çıkış yasağı uygulanabilmekteydi. Yeni düzenlemede 4458 sayılı Gümrük Kanunu 

kapsamına giren kamu alacaklarından söz edildiğinden söz konusu tebliğde yer verilen vergi borçları 

için de çıkış yasağı uygulanabilecektir.; Erhan GÜMÜŞ, Gümrük Vergi Borcu Nedeniyle Yurt 

Dışına Çıkış Yasağı Uygulaması, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:206, Kasım 2005, s.170-171. 
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C) YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI UYGULAMASININ KOŞULLARI 

      Vergi borcu nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı uygulanabilmesinin çeşitli 

koşulları vardır. Kanunda yetki verilmiş idareler söz konusu koşulların 

gerçekleşmesi halinde yurt dışına çıkış yasağını uygulayabileceklerdir.  

 

I. Vergi Borcunun Bulunması 

      Yurt dışına çıkış yasağı uygulanabilmesi için öncelikle, devlete ait olup, 213 

sayılı Vergi Usul Kanunu ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamına giren bir vergi 

borcunun bulunması gereklidir. Devlete ait olmayan ve belediyeler ile il özel 

idarelerine ait kamu alacakları bakımından yurt dışına çıkış yasağı 

uygulanamayacaktır. Vergi borcunun bulunması tabirinden, 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamına giren kamu alacakları 

anlaşılmalıdır. Burada, vergi borcu kavramı 6183 sayılı Kanunun 36/A maddesi 

gereğince dar bir alanı ifade etmektedir. Pasaport Kanunu’nun 22. maddesi uyarınca 

vergi borcu nedeniyle yurt dışına çıkış yasağının uygulandığı dönemde, 395 Seri 

No'lu Tahsilat Genel Tebliği’nde vergi borcu kavramının, 6183 sayılı Kanunun 1 

inci maddesinde söz konusu edilen amme alacaklarından borçlu olunmasını ifade 

ettiği düzenlemesine yer verilmişti. Yeni düzenleme ile yurt dışına çıkış yasağı 

uygulanabilecek vergi borçlarının türlerinde sınırlamaya gidilmiştir. 

 

      Anayasa Mahkemesi’nin Pasaport Kanunu’nun 22. maddesinin vergi borcu 

nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı uygulanabileceğine dair kısmının iptaline ilişkin 

kararı öncesinde, eski uygulama döneminde, Devlete, il özel idarelerine ve 

belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, 
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vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i amme alacakları ve 

aynı idarelerin sözleşmeden, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan 

ve amme hizmetlerinin uygulanmasından kaynaklanan diğer alacakları ile bunların 

takip masrafları uyarınca yurt dışına çıkış yasağı uygulanabilmekteydi.165 Kısacası, 

vergi borcu kavramı, ihracatta vergi iadesi, kaynak kullanımı destekleme primi veya 

kur payı gibi kamu alacaklarını da içerecek şekilde geniş olarak 

yorumlanmaktaydı.166 Ancak yeni düzenleme ile sadece devlete ait olup, 213 sayılı 

Vergi Usul Kanunu ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamına giren kamu 

alacakları bakımından yurt dışına çıkış engellenebilecektir.167 Örneğin, ecrimisil 

borcu nedeniyle 6183 sayılı Kanunun 36/A maddesi kapsamında yurt dışı çıkış 

yasağı uygulanamayacaktır.168 Aynı şekilde, Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre 

                                                
165 Derya YALIM, Vergi Borcu Bulunanlar İçin Yapılan Yurt Dışına Çıkış Yasağı Uygulaması 

Amaca Ne Kadar Hizmet Ediyor?, Erişim:http://www.vergidegundem.com/files/makale2_agst05. 

doc, erişim tarihi: 15.03.2010; Ünal DEMİRCİ, Vergi Borcundan Dolayı Yurt Dışına Çıkış 

Yasağı-1, Maliye Ve Sigorta Yorumları, 1 Şubat 2005, Sayı:433, s.152-153; Onur ELELE, Yurt 

Dışına Çıkış Yasağı Uygulaması (1), Yaklaşım Dergisi, Yıl 15, Sayı 179, Kasım 2007, s.89; 

Tezcan ATAY, Yurt Dışı Çıkış Yasağı Uygulamasında Gelinen Son Nokta (5766 Sayılı Kanunla 

Yapılan Değişiklikler), Maliye Ve Posta Yorumları, Sayı 515, 1 Temmuz 2008, s.118-119; Fethi 

AYGÜN, Yurt Dışı Çıkış Yasağının Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler, Maliye Postası Dergisi, 

1 Kasım 2005, s.71. 
166 Ercan ALPTÜRK, Vergi Borcu İle Yurt Dışına Çıkış Yasağı Arasındaki ilişki, Maliye Postası 

Dergisi, 1 Aralık 2001, s.68; Adil ÖNER, Kamu Alacağı Nedeniyle Yurt Dışına Çıkış Yasağı, 

Yaklaşım Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 42, Haziran 1996, s. 74; SEVEN, s.6; Danıştay, “ihracatta vergi 

iadesi borcunu”, “kaynak kullanımı destekleme primi borcunu”, “kur riskinden doğan borcu” vergi, 

resim ve harç benzeri mali yükümlülük olarak görmemekte ve bunlara dayanılarak yurt dışına çıkış 

yasağı getirilmesini kabul etmemekteydi.; KAYA, s.48. 
167 Mesut UÇAR, Pasaport Kanununda Düzenlenen Yurt Dışı Çıkış Yasağının Anayasa 

Mahkemesince İptal Edilmesi Ve İptal Kararı Işığı Altında Yapılan Yeni Düzenlemeler–2, 

Maliye Ve Posta Yorumları, Sayı 528, Şubat 2009, s.66. 
168 Mustafa ALPASLAN, Mustafa SAKAL, Fon Payı Borcu Ve Ecrimisil Borcu İçin Yurt Dışı 

Yasağı Uygulanabilir Mi?, Mali Pusula Dergisi, Yıl 3, Sayı 30, Haziran 2007, s.25-26. 
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verilen para cezaları, idari nitelikteki para cezaları, devletin sözleşmeden, haksız 

fiilden ve haksız iktisaptan doğan alacakları için de yurt dışına çıkış 

engellenemeyecektir.  

 

      6183 sayılı Kanunun 36/A maddesinde, Vergi Usul Kanunu ve Gümrük Kanunu 

kapsamına giren amme alacakları ile bunlara ait zam ve cezalardan söz 

edilmektedir. Gecikme zammı, vergi borcunun zamanında ödenmemesinden dolayı 

alınan ve asıl alacağa bağlı olarak ortaya çıkan fer’i nitelikte, belli oran ve 

miktarlardaki ek yükümlülüklerdir. 6183 sayılı Kanunun 36/A maddesinde yer alan 

düzenleme gereğince, aynı kanunun 51. maddesinde düzenlenen gecikme zammı 

dolayısıyla yurt dışına çıkış yasağı uygulanabilecektir. Diğer yandan 6183 sayılı 

Kanundaki düzenleme uyarınca, tecil faizi nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı 

konulamayacak ve tecil faizi, yurt dışına çıkış yasağı konulabilmesine ilişkin yüzbin 

TL’lik miktarın belirlenmesinde vergi borcu miktarına dahil edilmeyecektir. Çünkü, 

6183 sayılı Kanunun 36/A maddesinde, Vergi Usul Kanunu’nun 10. maddesinde 

düzenlendiği gibi vergi ve buna bağlı alacaklar tabiri kullanılmamış olup, amme 

alacakları ile bunlara ait zam ve cezalar düzenleme konusu yapılmıştır. Bu haliyle 

de, yurt dışına çıkış müessesinin kapsamının ve işleyiş koşullarının yasa koyucu 

tarafından önceden belirlenmiş olması hukuk devleti ilkesinin zorunlu bir gereği 

olduğundan ve yasakoyucu tarafından belirlenen bu kapsam ve koşulların yorum 

veya başka bir suretle genişletilmesi mümkün olmadığından169, amme alacağına 

bağlı fer’i nitelikteki tecil faizi için yurt dışına çıkış yasağı konulamayacak ve tecil 

                                                
169 CANDAN, (2006-A), s.90. 
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faizi çıkış yasağının uygulanabilmesi için gerekli olan toplam vergi miktarına dahil 

edilmeyecektir. 

 

      Yurt dışına çıkış yasağının uygulanması bakımından fonlar açısından iki yönlü 

bir değerlendirme yapmak gereklidir. Öncelikle Gümrük Kanunu’nun 3. 

maddesinin 8, 9 ve 10. fıkralarında yer alan düzenlemeler uyarınca, Bakanlar 

Kurulu’nca eşyaların ithalatı ve ihracatında getirilen ek mali yükümlülükler de 

Gümrük Kanunu kapsamına girdiğinden, bu kapsamda alınacak fonlar açısından 

yurt dışına çıkış yasağı uygulanabilecektir.170 Ancak aynı şeyi diğer fonlar 

açısından söylemek mümkün değildir. Çünkü, bir vergiye bağlı olarak yapılan fon 

kesintileri, vergi, resim, harç veya benzeri bir mali yükümlülük olarak kabul 

edilmemektedir.171 Fon kesintisi, varlığı vergiye tabi olan ve onun fer’i niteliğinde 

bir alacak olarak kabul edilse de172, Vergi Usul Kanunu kapsamında 

değerlendirilemez ve yurt dışı çıkış yasağının uygulanmasına sebep olamaz. 

 

 

                                                
170 Gümrük Kanunu’nun 3. maddesinin 8, 9 ve 10. fıkralarında yer alan düzenlemeler gereğince 

gümrükte alınan ek mali yükümlülükler uyarınca da yurt dışına çıkış yasağı konulabilecektir. 

Örneğin, Bakanlar Kurulu’nun 95/7606 sayılı Kararı gereğince 22510 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanan İthalat Rejimi Kararının 9. maddesi uyarınca ithal edilen temel tarım ürünlerinin 

miktarları esas alınarak hesaplanan tarım payı fonuna ilişkin olarak gümrük idareleri tarafından yurt 

dışına çıkış yasağı uygulayabilecektir. 
171 Danıştay 3. Dairesi’nin 02.10.1990 tarih ve E:1990/2888, K:1990/2770 sayılı kararı; 171 Danıştay 

10. Dairesi’nin 11.10.1989 tarih ve E:1987/1540, K:1989/1703 sayılı kararı; nakleden: Turgut 

CANDAN, Kanuni Temsilcinin Vergi Ve Diğer Kamu Alacaklarından Sorumluluğu, Maliye Ve 

Hukuk Yayınları, Güncelleştirilmiş 3. Baskı, Şubat 2006, S.91, Dn:89, (2006-A). 
172 CANDAN, (2006-A), s.91. 
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II. Kamu Alacağının Ödenebilir Hale Gelmesi Ve Ödeme 

Emri Tebliği 

      Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun uyarınca tahsil 

işlemlerinin başlayabilmesi için usulüne uygun olarak tarh-tebliğ ve tahakkuk 

aşamalarından geçmiş bir kamu alacağının vadesinde ödenmemesi gereklidir.173 

Kamu alacağını vadesinde ödemeyenlere, 6183 sayılı Kanun’da öngörülen usule 

uygun olarak düzenlenecek bir ödeme emri ile borçlarını yedi gün içinde ödemeleri 

veya mal bildiriminde bulunmaları istenir. Borç yedi gün içinde ödenmez ya da mal 

bildiriminde bulunulmazsa alacağın cebren tahsili cihetine gidilecektir. Vergi borcu 

nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı konulması bakımından, öncelikle vergi borcunun 

ödenebilir hale gelmesi gereklidir. Bu bakımdan, tarhiyat aşamasında olan ya da 

ihtilaf nedeniyle vergi davası konusu olan kesinleşmemiş kamu alacakları için yurt 

dışına çıkış yasağı uygulanamayacaktır.174  

                                                
173 Aydın TOPRAK, Vergi Yargısında Yürütmenin Durdurulması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Esra Ekmekçi Çalıcıoğlu, İstanbul 

2006, s.38. 
174 ÖZDEN, s. 5; Uygulamada, yurt dışına çıkış yasağının amacının, borçluları kamu alacağını 

ödeme yönüne kanalize etmek olduğu ve bu açıdan bakıldığında da, yurt dışına çıkış yasağına ilişkin 

işlemin, kamu alacağının korunmasına yönelik bir işlem olarak nitelendirilmesinin gerekmekte 

olduğu,  kamu alacağının korunmasına yönelik bu işlemde, alacakla ilgili ödeme emrinin borçlulara 

tebliği gibi bir ön şartın yerine getirilmesinin gerekmediği ileri sürülmektedir. Ayrıca, yurt dışına 

çıkış yasağının bir takip işlemi olmayıp bir koruma hükmü olduğu ve henüz tahakkuk etmemiş 

amme alacakları içinde (ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz) sebeplerinin olması halinde 

uygulanabileceği savunulmaktadır. Ancak, yukarıda söz edilen durum eski uygulama döneminde 

geçerli olabileceğinden, mevcut yasal düzenleme açısından aynı şeyi savunmak mümkün değildir. 

Şöyle ki, 6183 sayılı Kanunun 36/A maddesine göre yurt dışına çıkış yasağına ilişkin işlemin tesis 

edilebilmesi için ödeme emrinin tebliğ tarihini takip eden yedi gün içerisinde borcun ödenmemesi 

veya ihtiyati haciz kararının varlığı gerekmekte olup, ödeme emrinin tebliği için borcun kesinleşmiş 

olması gereklidir. Aynı şey, ihtiyati haciz için söylenemese de, ödeme emrinin tebliği için borcun 
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      6183 sayılı Kanun’un 36/A maddesine göre, söz konusu madde kapsamına giren 

amme alacakları ile bunlara ait zam ve cezaları ödeme emrinin tebliğ tarihini takip 

eden yedi gün içerisinde ödemeyen kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı 

konulabilecektir.175 Öncelikle tahsil dairesinin yurt dışı çıkış yasağı 

uygulayabilmesi için yasağın konulmasına sebep teşkil eden kamu alacağına ilişkin 

olarak ödeme emrinin tebliğ edilmiş olması gereklidir. Cebri icra aşamasının 

başlangıcını oluşturan176 ödeme emri, alacaklı kamu idaresinin vadesinde 

ödenmeyen bir kamu alacağını kamu gücü kullanmak suretiyle tahsil edebilmesinin 

ilk aşamasını ifade eder.177 Bu bağlamda, vadesinde ödenmemiş amme alacağı için 

borçluya ödeme emri tebliğ edilmeden yurt dışına çıkış yasağı uygulanamayacaktır. 

                                                                                                                                   
kesinleşmesi şarttır. Böylece her halükarda, ihtiyati haciz sebeplerine bağlı olarak alınacak ihtiyati 

haciz kararı haricinde, borcun kesinleşmiş olması şartı aranacaktır.  
175 “Dava konusu olayda, …’nin muhtelif dönemlerinden doğan kesinleşmiş vergi borçları ile 

davacının müteselsilen sorumlu olduğu yargı harçlarının kanuni süresi içinde ödenmediğinin tespit 

edilmesi üzerine, söz konusu borçlardan anılan şirketin kanuni temsilcisi olarak sorumlu bulunan 

davacı hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağı işleminin hukuka uygun olduğu savunulmuşsa da 

yukarıda anılan mevzuat gereğince Devlete ait olup 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 4458 sayılı 

Gümrük Kanunu kapsamına giren amme alacakları ile bunlara ait zam ve cezalarını ödeme emrinin 

tebliğ tarihini takip eden yedi gün içerisinde ödemeyen ya da bu Kanun hükümleri uyarınca 

hakkında bu alacaklar nedeniyle ihtiyati haciz kararı alınan kamu borçluları hakkında yurt dışına 

çıkışı yasağı uygulanabileceğinden davacının yönetim kurulu üyesi olduğu şirketin vergi 

borçlarından dolayı şirket adına düzenlenmiş olan ödeme emri nedeniyle davacı hakkında yurt dışı 

çıkış yasağı uygulanmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Bu durumda, davacı adına 

düzenlenmiş bir ödeme emri veya davacı hakkında alınmış bir ihtiyati haciz kararı olmadan 

uygulanan uyuşmazlık konusu yurt dışı çıkış yasağı işlemi açıkça hukuka aykırı olduğu gibi, 

uygulanması halinde telafisi imkansız zararların doğacağı da ortadadır.” İstanbul İkinci Vergi 

Mahkemesi’nin 23.02.2009 tarih ve E:2009/32 sayılı yürütmenin durdurulması kararı (karar 

yayınlanmamıştır). 
176 Binnur ÇELİK, Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku, Kültür Yayınları, 2002, s.183. 
177 CANDAN, (2007), s. 256-258. 



 103 

Tek başına ödeme emri tebliği, yasağın uygulanabilmesi açısından yeterli değildir. 

Ödeme emri tebliğinin yanında, ödeme emrinin tebliğ tarihini takip eden yedi gün 

içerisinde de amme alacağının ödenmemiş olması gereklidir. Tahsil dairelerinin 

ödeme emri tebliğlerinde, tebligata ilişkin yasal hükümlere riayet etmedikleri 

takdirde, uygulayacakları çıkış yasağı hukuka aykırı olacak178 ve idarenin mali 

sorumluluğunu gerektirecektir. Bu bakımdan idarelerin, tebligata ilişkin hükümleri 

dikkatli uygulamaları gerekmektedir. 

 

                                                
178 “…Olayda, davacının ortağı ve kanuni temsilcisi olduğu iddia olunan şirketin 2001/9-10-11-12 

dönemlerine ilişkin olarak re’sen tarhedilen vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi borçlarının 

şirketten tahsil olanağı kalmadığından bahisle davacı adına düzenlenerek 23.09.2008 tarihinde tebliğ 

edilen, … tarih, … sayılı ödeme emirlerine karşı Mahkememizin E:2008/3406 sayılı esasında açılan 

davada; ‘’Olayda, Mahkememizin 27.11.2008 ve 30.12.2008 günlü, E:2008/3406 sayılı ara kararları 

sonucunda davalı idarece gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; … Ltd. Şti.’nin 

adına dava konusu ödeme emirleri içeriği vergi borçlarına ilişkin olarak düzenlenen ödeme 

emirlerinin bilinen adreste tebliğ olunamadığı, söz konusu ödeme emirlerinin tebliğ alındısında 

adreste bulunamama hususunun 213 sayılı Kanun’un 102. maddesinde öngörülen şahıslara 

imzalatılmak suretiyle tutanak haline getirilmediği anlaşılmıştır. Bu durumda, usulsüz tebligat 

nedeniyle amme alacağının adı geçen şirketten tahsilinin mümkün bulunmadığının ortaya 

konulamadığı hususu göz önüne alındığında ilgili dönemlerde şirket kanuni temsilcisi olarak davacı 

adına düzenlenen ödeme emirlerinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.’’ gerekçesiyle ödeme 

emirlerinin yürütmelerinin durdurulmasına karar verildiğinden, davacı hakkında uygulanan yurtdışı 

çıkış tahdidinin dayanaksız kaldığı anlaşılmakla dava konusu yurtdışı çıkış tahdidi işleminde hukuka 

uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”, İstanbul 1. Vergi Mahkemesi’nin 03.03.2009 tarih ve 

E:2009/32 sayılı Yürütmeyi Durdurma Kararı (karar yayınlanmamıştır); “…Bu durumda, 6183 sayılı 

Kanunun üstte anılan 36/A maddesi gereğince ödeme emrinin tebliğ tarihini takip eden yedi gün 

içerisinde ödenmeyen amme alacakları nedeniyle yurt dışı çıkış yasağı uygulanabileceğinden, davacı 

adına düzenlenip usulüne uygun biçimde tebliğ edilen ödeme emri olmadan uygulanan uyuşmazlık 

konusu yurt dışı çıkış yasağı işlemi açıkça hukuka aykırı olduğu gibi, uygulanması halinde telafisi 

imkansız zararların doğacağı da ortadadır.” İstanbul 2. Vergi Mahkemesi’nin 12.05.2010 tarih ve 

E:2010/997 sayılı Yürütmeyi Durdurma Kararı (karar yayınlanmamıştır). 
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      Ödeme emrine karşı dava açılması halinde, tarhiyat aşamasında ileri 

sürülebilecek iddiaların, ödeme emrine karşı açılan davalarda dikkate alınması 

mümkün değildir.179 Aynı şekilde, yurt dışına çıkış yasağına karşı açılan davalarda 

da, ödeme emri tebliği ve tebliğ tarihini takip eden yedi gün içerisinde borcun 

ödenmemesi şartlarının gerçekleşmesi halinde, ödeme emrinin ve önceki aşamaların 

hukuka uygunluğu incelenmemektedir. Uygulamada, salt ödeme emri tebliği ve 

ödeme yapılmaması, yurt dışına çıkış yasağının uygulanması bakımından yeterli 

görülmektedir.180 Ancak bazı mahkemeler tarafından, yurt dışına çıkış yasağı 

                                                
179 “Ödeme emri; konu edindiği kamu alacağını yaratan işlemden ayrı ve bağımsız bir idari işlemdir. 

Kuşkusuz, ödeme emri düzenlenmesinin sebeplerinden ilki, vadesinde ödenmeyen kamu alacağını 

yaratan bu işlemdir. Bu işlem olmadan kamu alacağı hukuken doğamayacağından, ödeme emri 

düzenlenmesi de söz konusu olamayacaktır. Başka anlatımla; ilki ikincisinin maddi sebebi olan bir 

ayrılabilir işlemler zinciri söz konusudur. Bu işlemler zincirinin, kamu alacağının hukuken doğduğu, 

yani tahakkuk ettiği tarihten tahsiline kadar uzaması; örneğin, ödeme emrinin tebliğ edilerek ödeme 

süresi geçmesine karşın, ödenmeme eyleminin sürmesi halinde, önce haciz, daha sonra da satış 

işlemi yapılması olasıdır. Bu işlemler zincirinin ayrı bir halkasını oluşturan her işlemde mevcut 

hukuka aykırılıklar, yalnızca o işlemi hukuka aykırı kılabilecek ve yalnızca o işlemin iptali istemiyle 

açılacak idari davada ileri sürülmesi halinde idari yargı tarafından dikkate alınabilecek niteliktedir. 

Şayet, içerdiği hukuka aykırılıklara karşın, bu işlemlerden birisi dava konusu edilmeyecek olursa, 

idari dava açma süresinin geçmesiyle hukuka uygunluk karinesinden yararlanmaya başlayan bu 

işlemin, zincirin sonraki halkasını oluşturan işleme karşı açılacak idari davada hukuka uygunluk 

denetimine tabi tutulması, anılan karine ile korunan kamu düzeninin ihlali sonucunu yaratır. İdari 

dava açma süresinin sonuncu gününü izleyen tarihten itibaren, içerdiği tüm hukuka aykırılıklara 

karşın, işlem hukuka uygun kabul edilip, zincirin sonraki halkasını oluşturan işleme dayanak 

alınabilir. Başka deyişle; işlemler zincirine dahil bir işlemdeki hukuka aykırılığın, işlemin bu 

nedenle idari yargı yerince iptal edilmiş olması hali dışında, bu işleme dayanılarak yapılan 

kendisinden ayrılabilir nitelikteki sonraki işlemi hukuka aykırı kılması söz konusu olamaz.”, 

Danıştay 7. Dairesi’nin 24.02.2004 tarih ve E:2002/2100, K:2004/427 sayılı kararı, 

Erişim:http://www.danistay.gov.tr/kerisim /container.jsp, Erişim Tarihi: 10.03.2010. 
180 “Yukarıda yer verilen 6183 sayılı Kanunun 36/A maddesinin birinci fıkrasında, ........ ödeme 

emrinin tebliğ tarihini takip eden yedi gün içerisinde ödemeyen ya da bu Kanun hükümleri uyarınca 

hakkında bu alacaklar nedeniyle ihtiyati haciz kararı alınan amme borçlusunun yurt dışına çıkışının 

engelleneceği belirtilmiştir. Olayda, davacı adına, kanuni temsilcisi ve ortağı olduğu …'nin vergi 
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seyahat özgürlüğünün sınırlanmasına neden olduğundan, ödeme emri ve önceki 

aşamaların hukuka uygunluğu da inceleme konusu yapılmakta ve söz konusu 

aşamalar hakkında hüküm kurmaksızın sadece yurt dışına çıkış yasağı hakkında 

karar verilmektedir.181  

 

III. Kamu Alacağının Belirli Bir Tutarı Aşması 

      Vergi borçlusu hakkında yurt dışına çıkış yasağı, kanunda belirtilen ve teminat 

altına alınmamış yüzbin Türk Lirası ve üzerinde olan amme alacakları için 

uygulanacaktır. 6183 sayılı Kanunun 36/A maddesi ile Bakanlar Kurulu’na, yüzbin 

Türk Liralık tutarı on katına kadar artırma, yarısına kadar indirme ve yeniden 

kanuni tutarına getirme konusunda yetki verilmiştir. Verilen bu yetkinin anayasaya 

                                                                                                                                   
borçlarını ödememesi nedeniyle …TL'lik amme alacağının tahsilini teminen ödeme emirlerinin 

düzenlenerek tebliğ edildiği anlaşılmıştır. Bu durumda; dava konusu yurtdışı çıkış yasağı öncesi, 

davacı adına, kanuni temsilcisi ve ortağı olduğu ...'nin vergi borçlarını ödememesi nedeniyle amme 

alacağının tahsilini teminen ödeme emirlerinin düzenlenerek tebliğ edildiği anlaşıldığından, yurt dışı 

çıkış tahdidi konulmasında hukuka aykırılık görülmemiştir.” İstanbul 8. Vergi Mahkemesi’nin 

27.10.2009 tarih ve E:2009/1017, K:2009/2790 sayılı kararı (karar yayınlanmamıştır). 
181 Bu durumda mahkemelerce yapılan yargılamada, ödeme emri ve öncesindeki aşamaları 

incelemek amacıyla yapılan ara kararları ile davalı idareden, yurtdışı çıkış yasağından önce söz 

konusu vergi borçlarının tahsili amacıyla davacı adına ödeme emri düzenlenip düzenlenmediği 

sorulmakta, konuya ilişkin bilgi ve belgeler ile hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanan adına 

yapılan tüm işlemlerin gönderilmesi istenilmektedir.; “amme borçlusunun yurtdışına çıkışının, amme 

alacağının ödeme emrinin tebliğ tarihini takip eden yedi gün içerisinde ödenmemesi ya da 6183 

sayılı Kanun hükümleri uyarınca hakkında bu alacaklar nedeniyle ihtiyati haciz kararı alınması 

halinde alacaklı tahsil dairesinin talebi halinde ilgili makamlarca engelleneceği, ve yüzbin Yeni Türk 

Lirası ve üzerinde olan teminat altına alınmamış amme alacağı için uygulanacağı öngörülmüş olup; 

6183 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca davacı adına ödeme emri düzenlenmeden, sözkonusu 

şirketin vergi borçlarından dolayı davacının verginin asıl borçlusu olduğu kabul edilerek yurt dışına 

çıkış yasağı konulmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır”, İstanbul İkinci Vergi 

Mahkemesi’nin 15.01.2010 tarih ve E:2009/3332 sayılı yürütmenin durdurulması kararı (karar 

yayınlanmamıştır). 
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aykırılığına ilişkin soruna, “idari düzenleme” başlığı altında değinilmişti. Bakanlar 

Kurulu, söz konusu tutarı belirleme konusundaki yetkisini, günün ekonomik 

koşullarını değerlendirerek kullanmalı182 ve amme alacağının tahsilinin güvence 

altına alınması bakımından yüzbin Türk Liralık tutarı yükseltmelidir. Eski 

uygulama döneminde Pasaport Kanunu’nun 22. maddesinde, sadece vergi 

borcundan söz edilmiş ancak yurt dışı çıkış yasağının uygulanabileceği vergi 

miktarı belirlenmemişti. Maliye Bakanlığı, yayınladığı tebliğler ile vergi borcu 

miktarını belirlemişti.183 Ancak 6183 sayılı Kanun, yurt dışı çıkış yasağına ilişkin 

vergi borcu miktarını net bir şekilde belirleyerek hukuki güvenlik ilkesini sağlamış 

ve idare tarafından yapılan takdiri tutar tespitinin önüne geçilmiştir.184 

 

      Vergi borcunun 6183 sayılı kanunda belirtilen miktarın altında olması halinde 

yurt dışına çıkış yasağı uygulanamayacak ve çıkış yasağının konulmasından sonra 

borç miktarı öngörülen tutarın altına inerse yasak derhal kaldırılacaktır. Vergi 

borcuna ilişkin miktarın belirlenmesinde, amme alacakları ile bunlara ait zam ve 

cezaların toplam tutarı esas alınacaktır. 6183 Sayılı Kanunu’nun 10. maddesinde 

sayılan değerleri borçları karşılığında teminat olarak gösterenlerin yurtdışı çıkış 

yasağı her halükarda kaldırılacaktır.185 Kısmen teminat alınmışsa, yurt dışı çıkış 

yasağının teminatsız kalan amme alacağı tutarı dikkate alınarak uygulanması 

                                                
182 Murat KOÇ, Yurt Dışı Çıkış Yasağı Uygulamasında Yeni Had 25 Bin YTL, Maliye Ve 

Sigorta Yorumları Dergisi, Sayı 467, 1 Temmuz 2006, s.35. 
183 KESKİN, s.156. 
184 Mustafa ÇOLAK, Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararı Sonrası Yurt Dışı Çıkış Yasağına 

Yeni Düzenleme, Yaklaşım Dergisi, Yıl 16, Sayı 185, Mayıs 2008, s.71; AVŞAR, s.153. 
185 Betül Semra ESGİN-Muharrem ÖZDEMİR, Vergi Hukukunda Yurtdışı Çıkış Yasağı 

Uygulaması, Erişim: http://www.bilgilidenetim.com/makale/goster/352, E.T.:15.03.2010, s.3. 
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gerekmektedir.186 Borçlu tarafından ilgili usul yerine getirilerek nakden veya 

mahsuben iadesi talep olunan miktar ile borçlunun mallarına haciz uygulanmışsa, 

borcun haczedilen malların değerine tekabül eden kısmı yurt dışına çıkış yasağının 

uygulanması için gerekli olan vergi borcu tutarında dikkate alınmamalıdır.187  

 

IV. İhtiyati Haciz Uygulaması  

      Vergi borcu nedeniyle yurt dışına çıkış yasağının uygulanabilmesi için gerekli 

olan koşullardan birisi de ihtiyati haciz kararının alınmış olmasıdır. Devlete ait olup 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamına giren 

amme alacakları ile bunlara ait zam ve cezalarına ilişkin olarak 6183 sayılı Kanun 

hükümleri uyarınca hakkında ihtiyati haciz kararı alınan vergi borçlusu hakkında 

çıkış yasağı uygulanabilecektir. İhtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk yapılmış olması 

şartıyla henüz tahakkuk etmemiş kamu alacakları ile kesin haciz uygulaması 

aşamasına gelmemiş tahsili kabil kamu alacakları için uygulanabilen ve amme 

alacağını güvence altına almayı sağlamaya yönelik yöntemlerden birisidir.188 

Ödeme emri tebliğinden sonra dava açma süresinin geçmesiyle cebri takip 

başlayacağından, bu aşamada ihtiyati haciz uygulanamayacak, kesin haciz 

uygulanacaktır.189  

 

                                                
186 Mahmut AYDOĞMUŞ, Yurt Dışı Çıkış Yasağı Uygulamasında Neler Değişti?, Vergi 

Sorunları Dergisi, Sayı 241, Ekim 2008, s.90. 
187 A. Bumin DOĞRUSÖZ, Vergi Borcu Nedeniyle Yurt Dışına Çıkış Yasağı ve 5 milyarlık 

Sınır, Yaklaşım Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 72, Aralık 1998, s. 35. 
188 CANDAN, (2007), s.94; Yılmaz ÖZBALCI, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun Yorum Ve Açıklamaları, Oluş Yayıncılık, Şubat 2001, s.202. 
189 ÖZBALCI, s.204. 
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      İhtiyati haciz ancak belirli sebeplerin ortaya çıkması halinde uygulanabilecektir. 

6183 sayılı Kanunun 13. maddesine göre, 6183 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi 

gereğince teminat istenmesini gerektiren haller mevcut ise, borçlunun belli 

ikametgahı yoksa, borçlu kaçmışsa veya kaçması, mallarını kaçırması ve hileli 

yollara sapması ihtimalleri varsa, borçludan teminat göstermesi istendiği halde belli 

müddette teminat veya kefil göstermemiş yahut şahsi kefalet teklifi veya gösterdiği 

kefil kabul edilmemişse, mal bildirimine çağrılan borçlu belli müddet içinde mal 

bildiriminde bulunmamış veya noksan bildirimde bulunmuşsa, hüküm sadır olmuş 

bulunsun bulunmasın para cezasını müstelzim fiil dolayısıyla amme davası açılmış 

ise, iptali istenen muamele ve tasarrufun mevzuunu teşkil eden mallar, bu mallar 

elden çıkarılmışsa elden çıkaranın diğer malları hakkında uygulanmak üzere, 6183 

sayılı kanunun 27, 29, 30 uncu maddelerinin tatbikini icabettiren haller varsa, 

ihtiyati haciz uygulanabilecektir. İhtiyati haciz, herhangi bir süreyle sınırlı 

olmaksızın alacaklı amme idaresinin mahalli en büyük memurunun kararıyla, 

haczin konulmasına ilişkin hükümlere göre tatbik edilecektir. Yurt dışına çıkış 

yasağı, Vergi Usul Kanunu ile Gümrük Kanunu kapsamına giren amme alacakları 

ile bunlara ait zam ve cezalara ilişkin olarak konulabileceğinden, çıkış yasağının 

sebebini oluşturacak ihtiyati haciz de söz konusu borçlara ilişkin olarak uygulanmış 

olmalıdır. Örneğin belediyeye ait bir kamu alacağı için uygulanacak ihtiyati haciz 

yurt dışı çıkış yasağının uygulanmasına esas teşkil edemeyecektir. Alacaklı amme 

idaresinin mahalli en büyük memurunun kararı olmaksızın tatbik edilen ihtiyati 

hacze190 dayanılarak da yurt dışı çıkış yasağı getirilemez. Yurt dışına çıkış 

                                                
190  “Mali Müşavir olan davacı adına, tasdik işlemlerini yaptığı X Anonim Şirketi ile Y Limited 

Şirketinin vergi borçlarından dolayı müşterek ve müteselsil sorumlu olmasından bahisle ihtiyati 
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yasağının uygulanmasında, ihtiyati haciz uygulamasına konu amme alacaklarının 

toplamı dikkate alınacaktır. 

 

      İhtiyati haciz kararının muhatabı, amme borçlusu olduğundan, her borçlu 

aleyhine ayrı ayrı ihtiyati haciz kararı alınmalıdır.191 Şirket hakkında alınan ihtiyati 

haciz kararının ortaklar hakkında da uygulanması veya bir ortak için alınan karara 

dayanılarak diğer ortakların mallarına da ihtiyaten haciz konulması mümkün 

olmayacağı gibi192, anılan sebeplere bağlı olarak uygulanan ihtiyati hacze 

dayanılarak ortaklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı da konulamayacaktır. Tüzel 

kişinin vergi borçlarından dolayı ortaklar hakkında ihtiyati haciz kararı alınabilmesi 

için, borcun tüzel kişinin malvarlığından tahsilinin olanaksızlığının ortaya 

                                                                                                                                   
haciz uygulanmışsa da; 6183 sayılı Yasanın 13. maddesinde, ihtiyati haczin maddede belirtilen 

hallerde alacaklı amme idaresinin mahalli en büyük memurunun kararıyla tatbik olunacağının hükme 

bağlanmış olması, olayda ise davacı hakkında mahalli en büyük mülki amir tarafından onaylanan bir 

ihtiyati haciz kararı bulunmaması ve davalı idarenin defterdarlığa yazdığı 14.2.2002 tarihli yazıdan 

sonra 15.2.2002 tarihinde ihtiyati haciz kararı alınarak davacıya tebliğ edildiği ve ara kararla istenen 

bilgilere göre davacı hakkında 5.3.2002 tarihinde valilik oluruyla ihtiyati haciz kararı alınmışsa da 

bunun dava konusu kararla ilgisi bulunmaması sebepleriyle, usulüne uygun bir ihtiyati haciz kararı 

bulunmadan yapılan dava konusu işlemde yasal isabet yoktur.” Danıştay 4. Dairesi’nin 22.10.2003 

tarih ve E:2003/306, K:2003/2508 sayılı kararı, Danıştay Bilgi Bankası, Erişim tarihi: 18.03.2010. 
191 CANDAN, (2007), s.104; “6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca hakkında ihtiyati haciz kararı 

alınmış olanlar hakkında da yurtdışı çıkış tahdidi uygulanacaktır. Kanuni temsilci, ortak gibi amme 

borçlusuyla birlikte amme alacağının ödenmesinden sorumlu olan şahıslar hakkında da ihtiyati haciz 

kararı alınmış ise bu kişiler hakkında ödeme emri tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın yurt dışı 

çıkış tahdidi uygulanabilecektir.”, 29.06.2008 tarih ve 26921 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 

Seri: A Sıra No: 2 Tahsilat Genel Tebliği (IX. Yurt Dışı Çıkış Tahdidi- 5. bent). 
192 CANDAN, (2007), s.104-105; “...Ancak, konuyla ilgili olarak alındığı belirtilen ihtiyati haciz 

kararının davacı açısından değil, şirket açısından alındığı, teminat istenmesinin ise, aktarılan 

hükümler uyarınca yurt dışı çıkış yasağı koyabilmek için tek başına yeterli olmadığı açıktır.”, 

İstanbul 1. Vergi Mahkemesinin 20.11.2009 tarih ve E:2009/541, K:2009/2918 sayılı Kararı (karar 

yayınlanmamıştır). 
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konulması ve ortağın takibinin hukuken mümkün olması gereklidir.193 Limited 

şirketin vergi borçlarından dolayı kanuni temsilcilerin yanında kanuni temsilci 

sıfatını taşımayan ortaklar için de sermaye hisseleri oranında ihtiyati haciz 

uygulanabilir. Buradan hareketle, Limited şirketin kanuni temsilci sıfatını 

taşımayan ortaklar için uygulanan ihtiyati haciz kararına dayanılarak, söz konusu 

ortaklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulabilecektir.194 Yerel mahkemelerce, 

                                                
193 CANDAN, (2007), s.105; “6183 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde 7 bent halinde gösterilen 

hallerden herhangi birinin mevcudiyeti halinde, hiç bir müddetle mukayyet olmaksızın borçlunun her 

türlü mal, hak ve alacaklarına amme alacağının tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla ihtiyati haciz 

tatbik edilebilmektedir. Bu uygulamanın amacının amme alacağının tahsil güvenliğini sağlamak 

olduğu dikkate alındığında, ihtiyati haciz tatbik etmek için ödeme emri tebliğine gerek olmadığı 

açıktır. Ayrıca, hakkında ihtiyati haciz kararı alınmış amme borçlusunun, gerekli şartlar oluştuğu 

takdirde yurtdışına çıkışının da engellenmesi gerekmektedir. Kanuni temsilci, ortak gibi amme 

borçlusuyla birlikte amme alacağının ödenmesinden ikincil sorumluluğu olan şahıslar hakkında da 

ihtiyati haciz kararı alınmış ise, bu kişiler hakkında ödeme emri tebliğ edilip edilmediğine 

bakılmaksızın yurt dışı çıkış tahdidi tatbik edilmesi gerekmektedir.” 20/05/2009 tarih ve 

B.07.1.GİB.0.06.37/3760-7013 sayılı Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Tahsilat İç 

Genelgesi (Seri No:2009/2). 
194 6183 sayılı Kanunun 36/A maddesinde, yurt dışına çıkış yasağının muhatabı olarak amme 

borçlusu gösterilmiştir. Ancak 36/A maddesinin 5. fıkrasında; “amme borçlusuyla birlikte amme 

alacağının ödenmesinden sorumlu olan ve bu Kanuna göre amme borçlusu sayılan kişiler hakkında 

da bu maddede yer alan esaslara göre yurt dışı çıkış tahdidi uygulanır” düzenlemesine yer 

verildiğinden, limited şirketin vergi borçları için kanuni temsilci olmayan ortaklar hakkında 6183 

sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca ihtiyati haciz uygulanabileceğinden, bu ihtiyati hacze 

dayanılarak ortaklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulabilecektir; Aksi Yönde: “….Dava 

konusu olayda, davalı idarece …. Ltd. Şti.nin ödenmeyen vergi borçları nedeniyle davacı hakkında 

alınan ihtiyati haciz kararı üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanunu'nun 36/A maddesi uyarınca uygulanan yurt dışı çıkış yasağının hukuka uygun olduğu 

savunulmuşsa da, 6183 sayılı Yasada düzenlenmiş olan ihtiyati haciz, kamu alacağının cebren tahsil 

ve takip işlemi olmayıp, icrai işlemlere başlamadan önce tahsile konu amme alacağının tehlikeye 

girmemesi için korunmaya yönelik işlemden olduğundan, ihtiyati haciz kararının asıl muhatabı 

amme borçlusu, diğer bir deyişle verginin mükellefi veya sorumlusu olacaktır. Buna göre, amme 

borçlusu olan şirketin kanuni temsilcileri, yönetim, icra kurulu üyeleri ve ortakları hakkında şirketin 

amme borçlarından dolayı ihtiyati haciz uygulanması söz konusu olamayacaktır. Bu durumda, esas 
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yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ilişkin işlemin dayanağı olan ihtiyati haciz 

kararının davacıya tebliğ edilmesi gerektiği, aksi halde uygulanan yurt dışı çıkış 

yasağının hukuka aykırı olacağına karar verilmektedir.195 Ancak, 6183 sayılı 

yasanın 36/ A maddesinde, ihtiyati hacze dayanılarak yurt dışı çıkış yasağı 

konulabilmesi için madde hükmü ifadesi ile (" ....Bu Kanun hükümleri uyarınca 

hakkında bu alacaklar nedeniyle ihtiyati haciz kararı alınan amme borçlusunun....") 

sadece ihtiyati haciz kararı alınması yeterli görülmüştür. Madde hükmünde, ihtiyati 

haczin tebliğ edileceği veya uygulandıktan sonra bildirileceği veya itiraz hakkı 

verildikten sonra yurtdışı çıkış yasağı konulacağına ilişkin bir düzenleme 

bulunmamaktadır.196  

 

      Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlerle bunların zam ve cezalarını 

güvence altına almak amacıyla alınan ihtiyati haciz kararlarına karşı yedi gün 

                                                                                                                                   
amme borçlusu olmayan ortak ve kanuni temsilciler hakkında ihtiyati haciz kararı 

uygulanamayacağından, …. Ltd. Şti.nin ödenmeyen vergi borçları nedeniyle adı geçen şirketin 

ortağı sıfatıyla davacı hakkında alınan ihtiyati haciz kararı üzerine uygulanan uyuşmazlık konusu 

yurt dışı çıkış yasağı kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”, İstanbul 2.Vergi  Mahkemesi’nin 

29.06.2009 tarih ve E:2009/219, K:2009/3210 sayılı Kararı (karar yayınlanmamıştır). 
195 “…Dava konusu olayda, davalı idarece dava konusu yurtdışı çıkış yasağı konulmasına ilişkin 

işlemin dayanağı davacı hakkında alınan ihtiyati haciz kararı olsa da ihtiyati haciz kararının davacıya 

tebliğ edilmediği dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden anlaşılmıştır. Bu bağlamda ilgili 

kanunun da dava açma süresine kadar düzenlenmiş bulunan ve ilgilerlin hukukiliğini yargı mercii 

önünde arayabileceği ihtiyati haciz işleminin; davacıya tebliğ edilmeden ve bu süreç izlenmeden 

yurtdışı çıkış yasağı uygulanması işlemlerine dayanak alınması kabul edilemez. Bu sebeple davacıya 

tebliğ edilmeyen ihtiyati haciz işlemi dayanak alınarak tesis edilen dava konusu yurtdışı çıkış 

yasağında hukuka uyarlık bulunmamıştır.”, İstanbul 8. Vergi Mahkemesi’nin 11.09.2009 tarih ve 

E:2009/1928 sayılı yürütmeyi durdurma kararı (karar yayınlanmamıştır). 
196 Aynı yönde, İstanbul 8. Vergi Mahkemesi’nin 11.09.2009 Tarih Ve E:2009/1928 Sayılı 

Yürütmeyi Durdurma Kararına Yazılan Karşıoy. 
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içersinde, yetkili vergi mahkemelerinde dava açılabilir.197 İhtiyati haciz kararına 

karşı açılan davalarda, idare ve vergi mahkemelerince verilen diğer iptal 

kararlarından farklı olarak, ihtiyati haczin iptali yolunda verilen kararların 

gereklerine uygun idari işlem tesis etme zorunluluğu kararların kesinleşmesinden 

sonra başlamaktadır.198 Bu cümleden olarak, ihtiyati hacze dayanılarak tesis edilen 

yurt dışına çıkış yasağına ilişkin işlemin, ihtiyati haciz kararının yerel mahkemece 

iptal edilmiş ve kararın kesinleşmiş olması halinde kaldırılacağı ileri 

sürülmektedir.199 Bu görüşe göre, ihtiyati haczin iptali yolunda verilen kararların 

                                                
197 CANDAN, (2007), s.108. 
198 CANDAN, (2007), s.111; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinin 1. 

fıkrasında; “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin 

durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya 

eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz 

günü geçemez. Ancak, haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar 

hakkında, bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir” düzenlemesine yer 

verilmiştir.  
199 “Bilindiği üzere 6183 Sayılı A.A.T.U.H. Kanunun “Amme Alacaklarının Korunması ” başlıklı 

ikinci bölümünde teminat isteme, teminat hükmünde olan eşya, ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk 

başlıklı 9-12-13-17. maddelerinde genel olarak henüz tahakkuk etmemiş kamu alacaklarının ileride 

tahsilini tehlikeye düşürebilecek hallerin mevcudiyeti halinde alınacak tedbirler düzenlenmiş ve 9. 

madde gereğince teminat istenmesini mucip haller mevcut ise 17.maddenin 1.fıkrası gereğince 

ihtiyati tahakkuk, 13.maddenin 1.fıkrası gereğince de ihtiyati haciz nedenleri arasında sayılmıştır. 

2577 sayılı İYUK’un 28.maddesinde “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi 

mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, 

gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde 

kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. Ancak, haciz veya ihtiyati haciz 

uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar hakkında bu kararların kesinleşmesinden sonra 

idarece işlem tesis edilir” denilmektedir. Yukarıda belirtilen maddeye göre işlem tesis edilebilmesi 

haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararların kesinleşmesine bağlı 

bulunmaktadır. Ancak ödeme emri ile ilgili kararın yukarıdaki madde gereğince uygulanması ve 

ödeme emrinin iptal edilmesi gerekmektedir. Bu durumda ihtiyati haciz işlemleri dava konusu 

edilmiş olup, yurtdışı tahdidi dava konusu edilmediğinden, ayrıca yukarıdaki madde uyarınca ihtiyati 

haciz uygulamaları ile ilgili kararlar kesinleşmediğinden adı geçen adına konulan yurtdışı tahdidinin 
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kesinleşmesi ile ihtiyati haciz kaldırılacağından buna bağlı olarak konulan yurt 

dışına çıkış yasağı da kaldırılabilecektir. Ancak söz konusu görüşe katılmak 

mümkün değildir. Şöyle ki, İYUK’un 28. maddesinin 1. fıkrasında yer alan; 

“Ancak, haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar 

hakkında, bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir” 

şeklindeki düzenleme, haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili olarak açılan 

davalarda, kararın kesinleşmeden önce, idarenin mahkeme kararını uygulamaya 

zorlanamayacağını ifade etmektedir.200 Ancak idarenin ihtiyati haciz kararı 

kesinleşmeden, bu kararı uygulamaya zorlanamayacağına ilişkin İYUK’ta yer alan 

düzenleme, ihtiyati haciz kararı dayanak alınarak tesis edilen işlemleri 

kapsamamaktadır. Sonuç olarak idare, ihtiyati haciz kararının yürütmesinin 

durdurulmasına veya ihtiyati haczin iptaline ilişkin kararların kesinleşmesini 

beklemeden uygulanan yurt dışına çıkış yasağını kaldıracaktır.201 

 

                                                                                                                                   
kaldırılmasına imkan bulunmamaktadır.”, İstanbul Defterdarlığı Tahsilat Gelir Müdürlüğü’nün 

12.03.2001 tarih ve B.07.4.DEF.0.34.17/288-807 sayılı muktezası. 
200 CANDAN, (2006-B), s.668. 
201 “…Dava konusu olayda, davalı idarece davacı adına re’sen tarh edilen vergilerin ödenmemesi 

üzerine davacı hakkında alınan ihtiyati haciz kararı üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanunu'nun 36/A maddesi uyarınca uygulanan yurt dışı çıkış yasağının hukuka 

uygun olduğu savunulmuşsa da davacı hakkında düzenlenen vergi inceleme raporlarına dayanılarak 

tarh edilen cezalı vergi tarhiyatlarına karşı Mahkememiz nezdinde açılmış olan davaların 

yargılaması devam ettiği gibi, davacı hakkında uygulanmış  olan … tarih ve  … sayılı ihtiyati haciz 

kararına karşı Mahkememizin 2008/1979 sayılı esasında açılmış olan davada, ihtiyati haciz kararının 

yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş olduğundan, davacı hakkında ihtiyati haciz kararı 

üzerine uygulanan uyuşmazlık konusu yurt dışı çıkış yasağı işlemi açıkça hukuka aykırı olduğu gibi, 

uygulanması halinde telafisi imkansız zararların doğacağı da ortadadır.” İstanbul 2. Vergi 

Mahkemesi’nin 13.02.2009 ve E:2008/3517 Sayılı Yürütmeyi Durdurma Kararı (karar 

yayınlanmamıştır). 
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V. 6183 Sayılı Kanunun 36/A Maddesi’nin 3. Fıkrasında 

Belirtilen Hallerden Birinin Bulunmaması 

      6183 Sayılı Kanunun 36/A maddesi’nin 3. fıkrasında; “Amme alacağına karşılık 

teminat alınması, alacağın tecil edilmesi, borçlunun aciz halinin tespit edilmesi, 

yargı mercilerince amme alacağının takibinin durdurulmasına karar verilmesi veya 

takibin kanunen durdurulması gereken diğer hallerde yurt dışı çıkış tahdidi, 

alacaklı tahsil dairesinin talebi üzerine ilgili makamlarca kaldırılır” düzenlemesine 

yer verilmiştir. Anılan fıkradan hareketle, yukarıda sayılan hallerden birinin 

mevcudiyeti halinde yurt dışına çıkış yasağı konulamayacaktır. Örneğin, aciz 

belgesine sahip olan amme borçlusu hakkında yurt dışına çıkış yasağına yönelik 

işlem tesis edilemeyecektir. Aynı şekilde, alacağın tecil edildiği halde de amme 

borçlusu hakkında söz konusu alacağa dayanılarak çıkış yasağı uygulanamaz.  

 

D) YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞININ KONULMASINDA USUL VE 

TEBLİĞ 

      6183 Sayılı Kanunun 36/A maddesi uyarınca, tahsil dairelerinin (vergi idaresi- 

gümrük idaresi) yurt dışı çıkış yasağı uygulanacak borçluları Emniyet Makamlarına 

bildirmesi üzerine, bu makamlar tarafından tahdit uygulanacaktır. 6183 Sayılı 

Kanunun 3. maddesine göre tahsil dairesi, alacaklı amme idaresinin 6183 Sayılı 

kanunu tatbik etmekle görevli dairesini, servisini memur veya memurlarını ifade 

etmektedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında olan vergi, resim, harç ve 

benzeri mali yükümlülüklerle bunların zam ve cezalarına ilişkin olarak yurt dışına 

çıkış yasağının uygulanması bakımından tahsil dairesi, vergi dairesi başkanlıkları, 
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müstakil vergi daireleri ve mal müdürlükleridir.202 4458 sayılı Gümrük Kanunu 

bakımından tahsil dairesi, gümrük idareleridir. 

 

      Yurt dışı çıkış yasağına ilişkin olarak emniyet Makamlarına yapılacak 

bildirimlerde; borçlunun adı soyadı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası, 

doğum yeri ve tarihi, ana ve baba adı, nüfusa kayıtlı olduğu yer, iş ve ikametgah 

adresleri, borcun tutarı, yılı, türü ve vadesinin eksiksiz olarak yer alması 

zorunludur.203 Tahsil dairelerince, yurt dışı çıkış tahdidi konulmak üzere Emniyet 

Makamlarına isimleri bildirilen kişilere durum ayrıca bir yazı ile derhal 

bildirilecektir. Bu yazıda; borcun mahiyeti, yılı, tutarı, vadesi ve ne şekilde tasfiye 

olunabileceği, yurt dışı çıkış tahdidinin kaldırılabilmesi için ne gibi işlemler 

yapılması gerektiği açıkça belirtilmek suretiyle borçluların bu konuda 

bilgilendirilmeleri sağlanacaktır.204 Ayrıca yapılacak bildirimlerde, Anayasanın 40. 

maddesinin 2. fıkrasında yer alan düzenleme gereğince, ilgili kişilerin hangi kanun 

yollarına ve mercilere başvuracağına ve başvurma sürelerine de yer verilmelidir. 

 

      Uygulamada, yurt dışı çıkış yasağı mükelleflere bildirilmemekte ve mükellefler 

yurt dışı çıkış yasağından ancak yurt dışı çıkmak üzere sınır kapılarına ya da hava 

limanlarına gittiklerinde haberdar olmakta ve bu nedenle mağduriyetler 

                                                
202 CANDAN, (2007), s.46. 
203 29.06.2008 tarih ve 26921 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Seri: A Sıra No: 2 Tahsilat Genel 

Tebliği (IX. Yurt Dışı Çıkış Tahdidi- 9. bent). 
204 29.06.2008 tarih ve 26921 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Seri: A Sıra No: 2 Tahsilat Genel 

Tebliği (IX. Yurt Dışı Çıkış Tahdidi- 10. bent). 
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yaşanmaktadır.205 Yurt dışına çıkış yasağının seyahat özgürlüğünü sınırladığı göz 

önüne alınarak, idare tarafından haklarında yurt dışı çıkış yasağı uygulanan kişilere 

durum yazılı olarak bildirilmelidir.206 Örneğin yurt dışına çıkış yasağına dayanak 

olan ödeme emrine konu borcun mükellef tarafından ödendiğini ancak yapılan 

ödeme dikkate alınmaksızın sehven yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmadığını ele 

aldığımızda, ilgili kişi yurt dışı çıkış yasağını ancak yurt dışına çıkış yapmak 

amacıyla liman veya hava alanına gittiğinde öğrenebilecek ve çıkış yasağının 

kaldırılması amacıyla tahsil dairesine başvuruda bulunacaktır. Ancak ilgili kişinin, 

haksız yere uygulanmaya devam eden yurt dışına çıkış yasağı nedeniyle çeşitli 

mağduriyetleri oluşacaktır. Halbuki, kişiye yurt dışına çıkış yasağı bildirilmiş 

olsaydı, ilgili kişi yapılan ödeme sonrasında yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması 

için idareye başvurabilecekti. Böyle bir durumda idarenin tazmin sorumluluğu 

gündeme gelecektir. Buna ilişkin olarak açılacak tam yargı davasında mahkeme, 

idarenin kusur sorumluluğu nedeniyle maddi ve manevi tazminata 

hükmedebilecektir. 

 

                                                
205 A. Bumin DOĞRUSÖZ, Yurt Dışı Çıkış Yasağına Öngörülen Yeni Düzenleme Üzerine, 

Yaklaşım Dergisi, Yıl 16, Sayı 183, Mart 2008, s.37; Erdoğan SAĞLAM, Vergi Borcu Nedeniyle 

Yurt Dışına Çıkış Yasağı Konulması, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 248, Nisan 2002, s.36. 
206 Oğuz ÇETİNKAYA, Vergi Hukukunda Yurt Dışı Çıkış Yasağı Uygulaması, 

Erişim:http://legalisplatform.net/ozel_dosyalar/Vergi%20Hukukunda%20Yurtdışı%20Çıkış%20Yas

ağı%20Uygulamsı.pdf, Erişim Tarihi:18.02.2010, s.9; ÖZDEN, s.5; ÇELİK, s.145; “Mükellefler, 

haklarında yurt dışına çıkış yasağının uygulanıp uygulanmadığını veya mevcut yurt dışına çıkış 

yasağının kaldırılıp kaldırılmadığını Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesindeki “internet vergi 

dairesi” bölümünden öğrenebilmektedir. Söz konusu uygulamanın tebligat olarak kabulü mümkün 

değildir. İdare, yurt dışı çıkış yasağına ilişkin işlemi ilgililere en kısa zamanda tebliğ etmelidir.”, 

ELELE, s.91; Salim KARADENİZ, Vergi Borçluları İçin Yurt Dışına Çıkış Yasağı Uygulaması, 

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı 46, Ekim 2007, s.61. 



 117 

      Hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulan şahısların durumları tahsil dairelerince 

dikkatle izlenecek207, bu tahdidin konulmasına neden olan borcun ödenmesi, terkini, 

teminata bağlanması gibi tahdidin konulma gerekçesini ortadan kaldıran 

durumlarda, yurt dışına çıkış yasağı kaldırılarak keyfiyet derhal ilgili Emniyet 

Makamlarına bildirilecektir. Bu suretle ilgililer hakkında oluşabilecek 

mağduriyetlerin önüne geçilecektir.208 Vergi Daireleri İşlem Yönetmeliğinde, bu 

kişilerin durumunun yazı ve listelerden sık sık taranmak suretiyle izleneceği 

açıklamasına yer verilmiş, ancak taramanın ne sıklıkta yapılacağı, taramanın 

yapılmamasının sorumluluğu konusunda herhangi bir belirleme yapılmamıştır.209 

Yurt dışı çıkış yasağı konulan kişilerin durumunun izlenmesine ilişkin asli 

yükümlülük idarede olmasına rağmen, idarenin konuya ilişkin olarak tespit ettiği bir 

yöntemin olmaması nedeniyle hakkında yasak uygulanan kişiler, uygulamaları 

kontrol etmelidir. 

 

E) YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞINI KALDIRAN HALLER 

      Amme borçlusu hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağı; borcun ödenmesi, 

amme alacağına karşılık teminat alınması, alacağın tecil edilmesi, borçlunun aciz 

halinin tespit edilmesi, yargı mercilerince amme alacağının takibinin 

durdurulmasına karar verilmesi, takibin kanunen durdurulması gereken diğer 

hallerin bulunması durumlarında, alacaklı tahsil dairesinin talebi üzerine ilgili 

                                                
207 Ünal DEMİRCİ, Vergi Borcundan Dolayı Yurt Dışına Çıkış Yasağı-1, Maliye Ve Sigorta 

Yorumları Dergisi, 1 Şubat 2005, Sayı 433, s.154. 
208 29.06.2008 tarih ve 26921 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Seri: A Sıra No: 2 Tahsilat Genel 

Tebliği (IX. Yurt Dışı Çıkış Tahdidi- 11. bent). 
209 ÇETİNKAYA, s.10. 
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makamlarca kaldırılacaktır. Yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını gerektiren bu 

haller 6183 sayılı Kanunun 36/A maddesinde açık olarak belirtilmiş olup, söz 

konusu hallerin varlığı halinde borçlu hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulmayacak 

ve daha önce konulmuş yasaklar da bu hallerin oluşması üzerine derhal 

kaldırılacaktır. Öte yandan, yurt dışına çıkış yasağı konması idari bir işlem olduğu 

için hukuka aykırı olarak konulan çıkış yasağı, idarece geri alınabilir.210 Ayrıca 

hakkında yasak uygulanan kişiler, yasağın kaldırılması istemiyle idareye başvuruda 

bulunabilecek ve yasağın kaldırılmasını isteyebilecektir. Yurt dışına çıkış yasağının 

kaldırılması, vergi hatası gibi bazı durumlarda da gündeme gelebilir. Yetkili tahsil 

dairesinin, yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması halinde, söz konusu işlemi 

ivedilikle ilgili makamlara bildirmesi gereklidir.211 

 

I. Ödeme 

      Yurt dışına çıkış yasağı konulmasına esas vergi borcunun ödenmesi halinde, 

çıkış yasağı kaldırılacaktır. İdare tarafından ödeme yapılmasına rağmen yurt dışına 

çıkış yasağının kaldırılmadığı hallerde öncelikle idareye işlemin kaldırılması 

istemiyle başvuruda bulunulmalı ve yapılan başvuru üzerine çıkış yasağının 

kaldırılmaması halinde, işlemin iptali istemiyle yetkili ve görevli mahkemeye iptal 

davası açılmalıdır. 

 

 

 

                                                
210 ÇETİNKAYA, s.30. 
211 ÖZDEN, s.6. 



 119 

II. Teminat 

      Haklarında yurt dışına çıkış yasağına ilişkin işlem tesis edilen kişiler, 6183 

sayılı Kanunun uyarınca yasak için yeterli miktarda teminat gösterdikleri takdirde 

yurt dışı çıkış yasağı kaldırılacaktır. 6183 sayılı Kanunun 10. maddesine göre, para, 

bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, 

Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler 

yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu 

işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), hükümetçe belli 

edilecek Milli esham ve tahvilat (Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine 

en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir), ilgililer veya 

ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idaresince 

haciz varakasına müsteniden haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar, teminat 

olarak kabul edilecektir. İhtiyati haciz sürecinde menkul malların teminat olarak 

gösterilmesi mümkün olmadığından ve menkul malların teminat olarak gösterilmiş 

olması ihtiyati haciz uygulamasını ortadan kaldırmayacağından, buna bağlı olarak 

yurt dışına çıkış yasağı da uygulanmaya devam edecektir.212 

 

III. Tecil 

      Tecil, iyiniyetli mükellefleri korumak, vergide sürekliliği sağlamak ve 

oluşabilecek mağduriyetleri önlemek amacıyla mükellefin borçlarını, belli bir plan 

dahilinde ödenmesi için belirli bir süreliğine erteleyen ve amme alacağının 

ödenmesine esneklik sağlayan bir kurumdur.213 6183 sayılı Kanunun 48 maddesine 

                                                
212 ESGİN-ÖZDEMİR, s.7. 
213 ESGİN-ÖZDEMİR, s.7. 
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göre, amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut 

haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunun çok zor duruma 

düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak 

şartıyla, alacaklı amme idaresi veya yetkili kılacağı makamlarca; amme alacağı 36 

ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilir. Alacaklı tahsil dairesince, 

6183 sayılı Kanunun 48 maddesi hükümleri dikkate alınarak ödeme planına 

bağlanan amme borçları için yurt dışına çıkış yasağı uygulanamayacak ve konulan 

yurt dışına çıkış yasağı kaldırılacaktır.  

 

      Amme borçlusunun tecil şartlarına uygun ödeme yapıp yapmadığı takip 

edilecek, tecil şartlarının ihlal edilmesi durumunda tüm kamu alacağı muaccel 

olacak ve tecil edilen borç 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre cebren takip ve 

tahsil edilecektir.214 Kaldırılan yurt dışına çıkış yasağı da, tecilin ihlal edilmesi 

nedeniyle yeniden uygulanabilecektir. 

 

IV. Aciz Belgesi Düzenlenmesi 

      6183 sayılı kanunun 75. maddesinde, “yapılan takip sonunda, borçlunun haczi 

caiz malı olmadığı veya bulunan malların satış bedeli borcunu karşılamadığı 

takdirde borçlu aciz halinde sayılır. Yapılan takip safhalarıyla bakiye borç miktarı 

bir aciz fişinde gösterilerek aciz hali tespit olunur” düzenlemesine yer verilmiştir. 

Tebliğ edilen ödeme emrinde yer alan tahsil aşamasına gelmiş amme alacakları için 

borçlu, mal bildiriminde malı olmadığını beyan ederse veya saptanan malların 

borcu karşılayamadığı anlaşılırsa, bunun üzerine tahsil dairesi mal varlığı 

                                                
214 CANDAN, (2007), s.240. 
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araştırması yapacaktır.  Yapılan araştırmada, borçlunun üçüncü kişiler elinde mal, 

alacak ve haklarının bulunup bulunmadığı, adına kayıtlı gayrimenkul malların olup 

olmadığı, belediyelerin emlak birimlerinden ve tapu dairelerinden, taşıtlarının (kara, 

deniz, hava) olup olmadığı ilgili vergi dairesi ve bu araçların sicilinin tutulduğu 

kuruluşlardan araştırılacaktır. Yapılan yazışmalar ve araştırmalar neticesinde 

borçlunun malı bulunmaz veya saptanan malların satışı yapılmasına rağmen borcu 

karşılamayacağı anlaşılırsa “Aciz Fişi” düzenlenecektir.  Amme idaresi, aciz 

durumu kesinleşmiş borçlunun borçlarını terkin etmek için mali durumunu 

zamanaşımı süresi içinde devamlı olarak takip edecektir.215 Amme borçlusunun aciz 

halinin tespiti durumunda yurt dışına çıkış yasağı konulamayacak ve varsa 

uygulanan yurt dışına çıkış yasağı da kaldırılacaktır.  

 

V. Yargı Mercilerince Amme Alacağının Takibinin 

Durdurulmasına Karar Verilmesi 

      Danıştay’da veya idari mahkemelerde dava açılması dava edilen idari işlemin 

yürütülmesini durdurmaz. Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin 

uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin 

açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, gerekçe 

göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilir (İYUK md. 27/2). Tahakkuk 

eden kamu alacağının tahsil işlemlerinden birisine karşı dava açılması işlemin 

yürütmesini kendiliğinden durdurmaz.216 Aynı şeklide ödeme emri, 6183 sayılı 

kanun uyarınca bir tahsil işlemi olduğundan, açılan davada yürütme kendiliğinden 

                                                
215 ESGİN-ÖZDEMİR, s.8. 
216 TOPRAK, s.40. 
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durmaz. Ödeme emrine karşı yedi gün içerisinde yetkili ve görevli mahkemede 

dava açılabilir. Yurt dışı çıkış yasağına esas alınacak vergi borçları için düzenlenen 

ödeme emirlerine karşı yetkili vergi mahkemesinde dava açılabilecektir. 

 

      Vergi borcunu ödeme emrinin tebliğ tarihini takip eden yedi gün içerisinde 

ödemeyen amme borçlusunun yurt dışına çıkışı, alacaklı tahsil dairesinin talebi 

halinde ilgili makamlarca engellenecektir. Tebliğ edilen ödeme emrine karşı açılan 

davada, işlemin yürütmesi kendiliğinden durmayacağından yürütmenin 

durdurulması istenmelidir. Ödeme emrine karşı, yürütmenin durdurulması talepli 

olarak açılan davada, ödeme emrinin yürütmesinin durdurulması halinde idare, 

uygulanan yurt dışına çıkış yasağı kaldıracaktır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nun 28. maddesinin 1. fıkrasında; “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, 

idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin 

kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde 

bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden 

başlayarak otuz günü geçemez” düzenlemesine yer verilmiştir. Bu maddeden 

hareketle, davada ödeme emrinin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiğinde 

idare, yürütmeyi durdurma kararının tebliğinden başlayarak 30 gün içerisinde 

ödeme emrini takipten kaldıracaktır. İdarenin yürütmeyi durdurma kararını 

uygulama süresi, uygulanan yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması açısından da 

önem arz etmektedir. Çünkü, ödeme emrinin takipten kaldırılması, uygulanan yurt 

dışı çıkış yasağının da kaldırılmasını gerekli kılmaktadır. Sonuç olarak idare, ödeme 

emrinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin kararın kendisine tebliğ edildiği 
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günden itibaren ivedilikle ilgili kişi hakkında tesis edilen çıkış yasağına ilişkin 

işlemi de kaldırmalıdır. 

 

VI. Takibin Kanunen Durdurulması Gereken Diğer Hallerin 

Bulunması 

      Yapılan takibin kanunen durdurulması gereken hallerde, uygulanan yurt dışına 

çıkış yasağı kaldırılacaktır. Örneğin, vergi dairesinin amme alacağı için haciz işlemi 

uygulaması durumunda, haczedilen kıymetler birer teminat hükmü niteliğinde 

sayılacağından, konulan yurt dışına çıkış yasağı da kaldırılmak zorundadır.217 

Ayrıca, haklarında iflas kararı bulunan borçlular için de yurt dışı çıkış yasağı 

uygulanmayacak ve varsa uygulanan yurt dışına çıkış yasağı kaldırılacaktır. İflas 

eden şirketin ve kanuni temsilcilerinin bütün malvarlıkları “iflas masasına” intikal 

edeceğinden, müflis şirketin müflis yöneticileri hakkında bir tedbir mahiyetindeki 

yurtdışı çıkış yasağı konulamayacaktır.218 Haklarında iflas kararı veya iflas erteleme 

kararı219 bulunan tüzel kişilerin borçlarından sorumlu olan kişiler hakkında şahsi 

                                                
217 ÇETİNKAYA, s.35. 
218 Özgür BİYAN, İflasın Ertelenmesi ve Vergi Hukukuna Etkisi, Vergi Sorunları Dergisi, 

Sayı:248, Mayıs 2009, s.173-190. 
219 2004 sayılı İcra Ve İflas Kanunu’nun 179/b maddesinde; “erteleme kararı üzerine borçlu 

aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve 

evvelce başlamış takipler durur; bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren 

müddetler işlemez” düzenlemesine yer verilmiştir. “tüzel kişilik (ödevli şirket) hakkında verilen iflas 

erteleme kararının o tüzel kişiliğin (ödevli şirketin) kanuni temsilcileri (ödevli şirketin anonim şirket 

olduğu hususunun dikkate alınması suretiyle belirlenmiş olan kanuni temsilcileri) hakkında takip 

yapılmasına engel teşkil etmeyeceği açık iken, bir takip işlemi olmayıp amme alacağını koruma 

hükmünde olan yurtdışı çıkış yasağının da söz konusu şirketin kanuni temsilcileri hakkında 

uygulanabileceği tabiidir”, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen özelge, aktaran: 

Recep BEYAZKILIÇ-Mesut KAPLAN, İflas ve İflasın Ertelenmesi Halinde Amme 
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iflas kararları olmadığı müddetçe söz konusu borçlar nedeniyle bu kişiler hakkında 

yurt dışı çıkış yasağı uygulanabilecektir.  

 

VII. Yurt Dışına Çıkış Yasağının İdarece Kaldırılması 

      6183 sayılı Kanunun 36/A maddesinin dördüncü fıkrasında; "Amme borçlusu 

hakkında uygulanan yurt dışı çıkış tahdidi, hastalık, iş bağlantısı gibi hallerde 

alacaklı tahsil dairesinin uygun görmesi ve bildirimi üzerine ilgili makamlar 

tarafından kaldırılır. Bu fıkraya göre yurt dışı çıkış tahdidinin kaldırılmış olması 

yeniden tatbikine mani değildir." hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre, yurt dışı 

çıkış tahdidine muhatap olan borçluların hastalık, iş bağlantısı ve benzeri zaruri 

                                                                                                                                   
Alacaklarının Takibi, Vergi Dünyası, Sayı:320, Nisan 2008; Anonim şirketin vergi borçlarından 

dolayı bu şirketin kanuni temsilcisi sıfatıyla 6183 sayılı kanunun 36/A maddesi uyarınca davacı 

hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağına karşı açılan davada mahkemenin yürütmenin 

durdurulması isteminin reddine ilişkin karara yazılan kaşıoyda, hakkında iflas erteleme kararı 

bulunan şirket hakkında takip yolarının tüketildiğinden söz edilemeyeceği ve bu bağlamda şirketin 

kanuni temsilcisi hakkında yurt dışına çıkış yasağının uygulanamayacağı belirtilmiştir: ”…şirketin 

iflasın ertelemesi talebiyle ilgili olarak İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 

E:2005/432 K:2006/677 sayılı, 14.11.2006 tarihli kararında bu talebinin kabul edilerek, iflasın 1 yıl 

süre ile; ve 02.04.2008 tarihli aynı esas ve karar no'lu ek kararla da; 14.11.2007 tarihinden geçerli 

olmak üzere bir yıl süreyle ertelenmesine karar verildiği; belirtilen ek karar tarihinin 02.04.2008 

olmasına karşın, davacı hakkında uygulanan yurdışı çıkış yasağı işleminin, bu tarihten sonra, 

08.06.2008 tarihinde tesis edildiği, şirketin iflas erteleme talebinin ilgili mahkemesince kabul 

edildiği ve iflasın ertelendiği dönem boyunca şirketin mali yapısının korunmasının amaçlandığı hal 

böyle olunca da, davalı idarenin iflas erteleme kararını, tarhiyat ve ihtiyati hacze karşı açılan 

davaların seyrini gözardı ederek, şirketin mal varlığından tahsil edilemediği sonucuna varmak 

suretiyle davacı hakkında yurtdışı çıkış yasağını uygulanmasının hukuki dayanağının bulunmadığı 

gibi; diğer taraftan, davacı hakkında çıkış yasağı uygulaması öncesinde hakkında ödeme emri 

düzenlenip tebliğ edilmediği gibi mevcut ihtiyati haciz kararının da davacıya tebliğ edilmediği göz 

önüne alındığında bu yönüyle de, dava konusu işlemin açıkça hukuka aykırı olduğu ve yürütülmesi 

halinde telafisi güç ve imkansız zararlara yol açacağı muhakkaktır.”, İstanbul 1. Vergi 

Mahkemesi’nin 14/07/2009 tarih ve E:2009/728 sayılı Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddine 

ilişkin karara yazılan kaşıoy (karar yayınlanmamıştır). 
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nedenlerden dolayı tahsil dairelerine yapacakları müracaat üzerine, durumları tahsil 

dairesince değerlendirilecek ve borçluların karşılaştıkları olumsuz sonuçlarının 

önlenmesi açısından uygun görülmesi halinde tatbik edilen çıkış yasağı 

kaldırılabilecektir.220 Bu durumda olan borçluların talepleri, tahsil dairesi yöneticisi 

başkanlığında (vergi dairesi yetkisini haiz olarak kurulan ve faaliyete geçen vergi 

dairesi başkanlıklarında vergi dairesi başkanı, yetki devri halinde ilgili grup 

müdürü/müdür, vergi dairesi müdürlüklerinde vergi dairesi müdürleri, 

malmüdürlüklerinde malmüdürleri), ilgili bölüm (vergilendirme ve 

tahsilat/kovuşturma) yöneticileriyle birlikte değerlendirilecektir. Bu 

değerlendirmede, borçlunun öteden beri borç ödeme konusunda iyi niyetli olup 

olmadığı hususu da dikkate alınarak, yurt dışı çıkış tahdidi uygulamasının, 

borçlunun ileride doğabilecek borç ödeme kabiliyetini olumsuz etkileyebileceği 

veya tedavi olanaklarını kaybetmesine neden olabileceği, yurt dışına çıkışın amme 

alacağının takip ve tahsilini olumsuz etkilemeyeceği kanaatine varılması halinde, 

borca yetecek tutarda teminat gösterilmese dahi borçluların içinde bulundukları bu 

tür durumlar nedeniyle yurt dışına çıkışlarına izin verilebilecektir.221 Yapılan 

düzenleme ile idareye, anılan şartların gerçekleşmesi durumunda yurt dışına çıkış 

yasağının kaldırılmasına ilişkin olarak takdir yetkisi verilmiştir.  

 

      Sağlık sorunları nedeniyle de, yurt dışına çıkması gerekli olan ve bu durumu 

kanıtlayan vergi borçlusunun yurt dışına çıkışına tahsil dairesinin uygun görmesi 

                                                
220 29.06.2008 tarih ve 26921 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Seri: A Sıra No: 2 Tahsilat Genel 

Tebliği (IX. Yurt Dışı Çıkış Tahdidi- 8. bent). 
221 29.06.2008 tarih ve 26921 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Seri: A Sıra No: 2 Tahsilat Genel 

Tebliği (IX. Yurt Dışı Çıkış Tahdidi- 8. bent). 
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üzerine izin verilecektir.222 Danıştay kararlarında, sağlık sorunu nedeniyle yurt dışı 

çıkış zorunluluğunun ilgili sağlık kurumlarından alınacak belgelerle ispat edilmesi 

gerektiğine hükmedilmiştir. Alınan sağlık raporu, tahsil daireleri tarafından 

değerlendirilecektir.  

 

      Yukarıda sayılan gerekçelerle kaldırılan yurt dışına çıkış yasağına ilişkin işlem, 

tahsil dairelerince tekrar tesis edilebilecektir. Eski düzenlemede geçici çıkış tabiri 

kullanılmış iken yasada yukarıda anılan yeni şekil esas alınmıştır. Her an yurt dışı 

çıkış yasağı konulabileceğine ilişkin düzenleme ilgililerin daima temel hak ve 

özgürlüklerinin sınırlama altına alınabileceğini ifade etmektedir. İdarenin yurt 

dışına çıkış yasağını kaldırdığı ve mükellefin yurt dışına çıkıp ülkeye tekrar 

döndüğü ve idarece tekrar yurt dışına çıkış yasağı işleminin tesis edildiği göz önüne 

alındığında, vergi borcu nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı vergilerin tahsilinin 

sağlanması açısından ilgililerin temel hak ve özgürlüklerinin sürekli olarak 

sınırlandırılmasına neden olacaktır. İdarelerin hürriyeti bağlayıcı ceza 

öngöremeyeceğine ilişkin anayasal düzenleme bu açıdan değerlendirildiğinde, 

idarelerin yurt dışına çıkış yasağına ilişkin işlemleri ceza olarak uygulanmaktadır. 

 

      Yukarıda sayılan durumların dışına amme alacağının zamanaşımına uğraması 

halinde de, uygulanan yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmalıdır. 6183 sayılı Kanunun 

102. maddesine göre amme alacağı, vadesinin rastladığı takvimi yılını takip eden 

takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına 

uğrayacaktır. Söz konusu hükümden hareketle, 6183 sayılı Kanunun 36/A 

                                                
222 SEVEN, s.3. 
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maddesinde belirtilen amme alacakları ile bunlara ait zam ve cezaların tahsili 

amacıyla, zamanaşımını kesen veya durduran haller saklı kalmak koşuluyla, amme 

alacağının vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 

5 yıl içerisinde ödeme emrinin usulüne uygun olarak ilgiliye tebliğ edilmemesi 

durumunda artık ödenmesi gereken bir vergi borcundan bahsedilemeyeceğinden, 

uygulanan yurt dışına çıkış yasağı da idarece kaldırılacaktır. Ek olarak, vergi 

sorumluları için ayrı bir zamanaşımı süresi kabul edilmediğinden ve yükümlüler 

için geçerli olan zamanaşımı süresinin bunlar içinde geçerli olacağı kabul 

edildiğinden223, yükümlünün zamanaşımına uğramış vergi borcundan dolayı 

sorumlu adına yurt dışına çıkış yasağı uygulanamayacaktır. 

 

F) VERGİ BORCUNDAN DOLAYI YABANCIYA YURT DIŞI ÇIKIŞ 

YASAĞININ UYGULANMASI 

      Anayasanın 23. maddesinin beşinci fıkrasına göre, vatandaşın yurt dışına çıkma 

hürriyeti, vatandaşlık ödevi veya ceza soruşturması-kovuşturması sebebiyle 

sınırlanabilecektir. Görüleceği üzere, anayasa metninde vatandaşın yurt dışına 

çıkma hürriyetinin sınırlanabilmesine yönelik özel sınırlama sebepleri 

düzenlenmiştir. Yabancılar açısından anayasanın 23. maddesinde yer alan 

düzenlemenin uygulanması mümkün değildir. Anayasanın “Yabancıların Durumu” 

başlıklı 16. maddesine göre, temel hak ve hürriyetlerin, yabancılar için, 

milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilecektir. Anılan hükümden 

hareketle yabancıların yurt dışına çıkış özgürlükleri, iki ölçüt esas alınarak 

sınırlanabilecektir. Bu ölçütler, sınırlamanın kanun ile yapılması ve milletlerarası 

                                                
223 Mustafa AKKAYA, Vergi Sorumlusunun Vergi Yargısı Ve Vergi İdaresi Karşısındaki 
Konumu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 46, Sayı 1-4, 1997, s.204. 
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hukuka uygunluktur. Anayasanın 16. maddesi kapsamında milletlerarası hukuka 

ilişkin olarak yapılan gönderme geniş kapsamlı olarak ele alınmalı ve sadece 

Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası anlaşmalarla sınırlı bir biçimde 

anlaşılmamalıdır.224 Bu kapsamda, milletlerarası sözleşme, uluslararası örf adet 

kuralları ve hukukun genel ilkeleri esas alınmalıdır.225 

 

      6183 Sayılı Kanunun 3.maddesine göre amme borçlusu; amme alacağını 

ödemek mecburiyetinde olan hakiki ve hükmi şahısları ve bunların kanuni temsilci 

veya mirasçılarını ve vergi mükelleflerini, vergi sorumlusunu, kefili ve yabancı 

şahıs ve kurumlar temsilcilerini ifade etmektedir. Bu bağlamda, yurt dışına çıkış 

yasağının amme borçlusunun uyruğuna bakılmaksızın uygulanacağı ileri 

sürülmektedir.226 Buna karşın, anayasada yurt dışına çıkma özgürlüğüne ilişkin 

olarak sadece vatandaş açısından düzenleme yapıldığı, Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi’ne Ek 4 Nolu Protokolün 2. maddesinin ikinci fıkrasında; “herkes, kendi 

ülkesi de dahil, herhangi bir ülkeyi terk etmekte serbesttir” düzenlemesine, 3. 

maddenin ikinci fıkrasında ise; “hiç kimse, uyruğunda bulunduğu devletin ülkesine 

girme hakkından yoksun bırakılamaz” düzenlemesine yer verildiğinden, yabancılar 

açısından yurt dışına çıkma özgürlülüğünün sınırlanamayacağı ileri 

sürülmektedir.227 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 4 Nolu Protokolün 3. 

                                                
224 AYBAY, (2005), s.72. 
225 AYBAY, (2005), s.72, dn:4. 
226 ESGİN-ÖZDEMİR, s.3. 
227 Gülsen GÜNEŞ, Vergi İdaresinin Yurt Dışı Seyahat Özgürlüğüne Müdahalesine Eleştirisel 

Bakış, Prof. Dr. Adnan Tezel Günleri ‘Vergi Hukuku’, (Yayına hazırlayanlar: Gülsen Güneş, 

Feridun Yenisey) 14-15, Ocak 2005, Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü, Arıkan Yayınları, 
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maddesinin ikinci fıkrasında yer alan düzenleme, yurt dışına çıkma özgürlüğüne 

ilişkin olmayıp, taraf devletlerin vatandaşlarını ülkesine almama yönünde tedbir 

uygulamasının önüne geçmek için düzenlenmiştir. Yurt dışına çıkma özgürlüğüne 

ilişkin olarak, Ek 4 Nolu Protokolün 2. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 

düzenleme esas alınmalıdır. Söz konusu düzenlemede, Herkesin kendi ülkesi de 

dahil, herhangi bir ülkeyi terk etmekte serbest olduğu hükmüne yer verilmiş ve 

vatandaş-yabancı ayrımı gözetmeksizin “herkes” ifadesi kullanılmıştır. Buradan 

hareketle yabancının yurt dışına çıkma özgürlüğünün, Ek 4 Nolu Protokolün 2. 

maddesinin üçüncü fıkrasında yer verilen sınırlama sebeplerine228 bağlı olarak 

sınırlanabileceği açıktır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, vergi borcu 

nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı ile seyahat özgürlüğüne müdahalede meşru 

gerekçeyi, “kamu düzeni ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunma” 

bağlamında değerlendirdiği229 göz önüne alındığında, Ek 4 Nolu Protokol uyarınca 

yabancılar için vergi borcu nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı uygulanabilecektir. 

Aynı şekilde, 1982 Anayasası bağlamında yabancılara ilişkin temel hak ve 

özgürlüklerin sınırlandırılmasında iki ölçütün aranılacağı (Kanun-milletlerarası 

hukuka uygunluk) ve anayasanın 13. maddesi kapsamında yer alan güvencelerden 

                                                                                                                                   
Mart 2006, s. 75; A. Volkan ÖZGÜVEN, Vergi Borcundan Dolayı “Yabancıya” Yurt Dışına 

Çıkış Yasağı Uygulaması, TBB Dergisi, Sayı 68, 2007, s.463.  
228 Ek 4 Nolu Protokolün 2. maddesinin üçüncü fıkrasında; “Bu haklar, ancak ulusal güvenlik, kamu 

emniyeti, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlık ve ahlakın veya 

başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için, demokratik bir toplumda zorunlu tedbirler 

olarak ve yasayla öngörülmüş sınırlamalara tabi tutulabilir” düzenlemesine yer verilmiştir. 
229 YALTI, (2006-A), s.112. 
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yabacılar yararlanamayacağı hususları birlikte değerlendirildiğinde, yabancılara 

vergi borcundan dolayı yurt dışına çıkış yasağı uygulanabilecektir.230 

 

G) TÜZEL KİŞİLERDE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞININ 

UYGULANMASI 

      6183 sayılı Kanunun 36/A maddesinin 5. fıkrasında; “Amme borçlusuyla 

birlikte amme alacağının ödenmesinden sorumlu olan ve bu Kanuna göre amme 

borçlusu sayılan kişiler hakkında da bu maddede yer alan esaslara göre yurt dışı 

çıkış tahdidi uygulanır” düzenlemesine yer verilmiştir. Söz konusu düzenleme ile, 

                                                
230 “…Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, davalı vergi dairesi müdürlüğünün… vergi 

numarasında kayıtlı mükellefi bulunan… Ltd. Şti’nin ortağı olduğu, anılan şirketin farklı 

vergilendirme dönemlerine ait toplam 45.307,65 YTL muhtelif vergi borcunun bulunduğu, söz 

konusu vergi borçların kesinleştiği ve şirketten tahsil imkanının bulunmadığı nedeniyle şirket 

ortaklarının takibe alındığı, bu çerçevede davacının hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulduğu 

ancak davacının daha önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iken Bakanlar Kurulu’nun izin 

vermesiyle Türk vatandaşlığından çıktığı ve Alman vatandaşlığına geçtiği anlaşılmıştır. Davacının, 

Almanya vatandaşı olduğu konusunda taraflar arasında bir çekişme bulunmamaktadır. Pasaport 

Kanununun yukarıda anılan ilgili hükmü ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uygulanabilecek 

bir hüküm olup davacının adına uygulanan yurt dışına çıkış yasağına hukuksal dayanak oluşturması 

düşünülemez. Davacının, ortağı bulunduğu şirketin ödenmeyen borçlarından sorumluluğunun 

gereklerini yerine getirmesi için vatandaşı bulunduğu anılan ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 

vergilendirme ve mali konularda ilgili antlaşmalar takibi gerektiğinden yukarıda anlatıldığı üzere 

yurt dışı çıkış yasağı uygulamasında hukuksal isabet görülmemiştir.”, Yürütmenin durdurulması 

talebinin, Adana 1. İdare Mahkemesi’nin 2006/1026 E. sayılı dosyasında reddedilmesi üzerine 

Adana Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı’na yapılan itiraz sonucu itirazın kabulüne ilişkin karar, 

nakleden: ÖZGÜVEN, s.459-460 Dn:7; Söz konusu karar vergi borcu nedeniyle yurt dışına çıkış 

yasağının Pasaport Kanunu uyarınca uygulandığı döneme ilişkin olup, 6183 sayılı Kanunun 36/A 

maddesi uyarınca uygulanacak çıkış yasağında, vatandaş-yabancı ayrımı yapılmayacaktır; “Yurt dışı 

çıkış tahdidi, 6183 sayılı Kanunun 36/A maddesi kapsamında borçları bulunan ve Kanunun 3 üncü 

maddesinde sayılan borçluların uyruğuna bakılmaksızın gerçek kişiler hakkında uygulanacaktır”, 

29.06.2008 tarih ve 26921 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Seri: A Sıra No: 2 Tahsilat Genel 

Tebliği (IX. Yurt Dışı Çıkış Tahdidi- 3. bent). 
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tüzel kişilerin vergi borcundan dolayı, tüzel kişileri temsile yetkili kişiler için yurt 

dışına çıkış yasağı uygulanabilecektir. Tüzel kişilerin vergisel ödevlerinin kimler 

tarafından yerine getirileceği ve kanuni temsilcilerin hangi şartlar altında sorumlu 

tutulabilecekleri hususu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 10. maddesi ve 6183 

sayılı Kanunun mükerrer 35. maddesinde düzenlenmiştir. 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu’nun 10. maddesine göre, tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar 

ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi 

sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevler kanuni temsilcileri, tüzel kişiliği 

olmayan teşekkülleri idare edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine 

getirilecek ve bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi 

sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınmayan vergi ve buna bağlı 

alacaklar, kanuni ödevleri yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınacaktır. Anılan 

maddeye göre, tüzel kişilerin vergi borçlarından dolayı kanuni temsilcinin 

sorumluluğuna gidilebilmesi için, kamu alacağının tüzel kişinin varlığından kısmen 

veya tamamen tahsil imkanının bulunmadığı ve bunun da tüzel kişiliğe ilişkin vergi 

ödevlerinin yerine getirilmemesinden veya eksik yerine getirilmesinden 

kaynaklandığının kanıtlanması gereklidir.231 Örneğin, yapılan takip sonunda şirketin 

haczedilecek malının bulunmaması veya haczedilen malların borcu karşılamaya 

yetmemesi ve şirket hakkında aciz fişi veya vesikası düzenlenmesi durumunda 

kanuni temsilcilerin sorumluluğu gündeme gelecektir.232 

 

                                                
231 CANDAN, (2006-A), s.108. 
232 KAYA, s.48. 
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      6183 sayılı Kanunun mükerrer 35. maddesine göre, tüzel kişilerle küçüklerin ve 

kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal 

varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği 

anlaşılan amme alacakları, kanuni temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekkülü 

idare edenlerin şahsi mal varlıklarından, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil 

edilecektir. Söz konusu maddede kanuni temsilcilerin sorumluluğu tek bir şarta 

bağlanmıştır. Bu şart, kamu alacağının tüzel kişiliğin mal varlığından kısmen veya 

tamamen tahsil edilememiş olması veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılmasıdır.233 

 

      Amme borçlusu gerçek kişiler hakkında yurt dışı çıkış yasağı tatbik edilebilmesi 

için, öncelikle ödeme emri tebliğ edilmiş olması ve bu tebligat üzerine borçlunun 7 

gün içerisinde amme alacağını ödememiş veya kısmen ödeme yapmış olsa bile 

borcun 100.000-TL'nin altına düşmemiş olması gerekmektedir. Dolayısıyla tüzel 

kişilerin vergi borçları nedeniyle, tüzel kişileri temsile yetkili bulunan kanuni 

temsilciler ya da amme borçlusuyla birlikte amme alacağının ödenmesinden 

sorumluluğu bulunan şirket ortakları hakkında takibe başlanılmak üzere sorumlu 

oldukları tutar için adlarına düzenlenen ödeme emirleri tebliğ edilmeden önce yurt 

dışı çıkış yasağı uygulanması mümkün değildir. Bu kişilerin adlarına ödeme emri 

düzenlenmesi için de, borcun şirket tüzel kişiliğinden tahsil edilememesi veya tahsil 

edilemeyeceğinin anlaşılmış olması gerekmektedir.234 

                                                
233 CANDAN, (2006-A), s.51. 
234 “…şirket hakkında 1994/1995 yılı için Katma Değer Vergisi yönünden yapılan inceleme sonucu 

1994-1995 yıllarına ilişkin defter ve belgelerin ibraz edilmemesi üzerine resen tarhiyat konusu 

yapıldığı ve Katma Değer Vergisinin indirim konusu yapılabilmesi için verginin fatura ve benzeri 

belgeler ile gümrük makbuzu üzerinde ayrıca gösterilmesi gerektiği ve kanuni defterlere kaydedilmiş 
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      Öte yandan, 6183 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde 7 bent halinde gösterilen 

hallerden herhangi birinin mevcudiyeti halinde, hiç bir müddetle bağlı olmaksızın 

borçlunun her türlü mal, hak ve alacaklarına amme alacağının tahsil güvenliğini 

sağlamak amacıyla ihtiyati haciz uygulanabilecektir. Bu uygulamanın amacının 

amme alacağının tahsil güvenliğini sağlamak olduğu dikkate alındığında, ihtiyati 

haciz tatbik etmek için ödeme emri tebliğine gerek olmadığı açıktır. Ayrıca, 

hakkında ihtiyati haciz kararı alınmış amme borçlusunun, gerekli şartlar oluştuğu 

takdirde yurtdışına çıkışının da engellenmesi gerekmektedir. Kanuni temsilci, ortak 

gibi amme borçlusuyla birlikte amme alacağının ödenmesinden ikincil sorumluluğu 

olan şahıslar hakkında da ihtiyati haciz kararı alınmış ise, bu kişiler hakkında 

ödeme emri tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın yurt dışı çıkış yasağı 

uygulanabilecektir.235  

                                                                                                                                   
olması gerektiğinden iade edilen ve mahsup konusu yapılan katma değer vergisinin reddedilmesi 

gerektiği, amortismana tabi iktisadi kıymet işlemlerine ilişkin olarak indirim konusu yapılan Katma 

Değer Vergisi ve diğer işlemlere ilişkin indirim konusu yapılan Katma Değer Vergilerinin reddi 

gerektiği belirtilmek suretiyle 378.098.616.298.- lira fark matrah saptandığı, şirket hakkında ihtiyati 

tahakkuk ve ihtiyati haciz uygulandığı daha sonra şirketin adresinde yapılan yoklamada, adresinde 

bulunmadığı ve faaliyet göstermediğinin saptanması üzerine yönetim kurulu üyesi olan davacı adına 

yurt dışına çıkış yasağı uygulandığı anlaşılmıştır. Davacının vergi borçlusu olarak 

nitelendirilebilmesi için vergi borcu nedeniyle hakkında bir takibata geçilmiş olması gerekmektedir. 

Yönetim kurulu üyesi olduğu şirketin vergi borcundan dolayı davacı hakkında takibata 

başlanılmadan yurtdışına çıkışına izin verilmemesinde hukuka uyarlık bulunmamıştır.” Danıştay 10. 

Dairesi’nin tarih ve E:1999/461, K:1999/7167 sayılı kararı, Danıştay Bilgi Bankası, E.T. 14.03.2010; 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 20.05.2009 Tarih ve B.07.1.GİB.0.06.37/3760-7013 

sayılı Tahsilat İç Genelgesi (Seri No:2009/2); Aydın KIRATLI, Vergi Borcu Olanlara Yurt Dışına 

Çıkış Yasağı Uygulaması, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 221, Ocak 2000, s.34. 
235 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 20.05.2009 Tarih ve B.07.1.GİB.0.06.37/3760-

7013 sayılı Tahsilat İç Genelgesi (Seri No:2009/2). 



 134 

 

I. Anonim Şirketler Bakımından Uygulama 

      Türk Ticaret Kanunu’nun 317. maddesine göre anonim şirket, yönetim kurulu 

tarafından idare ve temsil olunacaktır. Aynı Kanunun “Vazifelerin Azalar Arasında 

Taksimi” başlıklı 319. maddesinde; “esas mukavelede idare ve temsil işlerinin idare 

meclisi azaları arasında taksim edilip edilmeyeceği ve taksim edilecekse bunun 

nasıl yapılacağı tespit olunur. İdare meclisinin en az bir azasına şirketi temsil 

salahiyeti verilir. Esas mukavele ile temsil salahiyetinin ve idare işlerinin hepsini 

veya bazılarını idare meclisi azası olan murahhaslara veya pay sahibi olmaları 

zaruri bulunmayan müdürlere bırakabilmek için umumi heyete veya idare meclisine 

salahiyet verilebilir. Bu gibi kayıtlar bulunmadığı takdirde 317 nci madde hükmü 

tatbik olunur” düzenlemesine yer verilmiştir. Söz konusu madde hükmüne 

gereğince, yönetim kuruluna ait olan şirket idare ve temsil yetkisi, esas sözleşme ile 

yönetim kurulu üyelerinden en az biri veya birden fazlasına veya genel kurula veya 

yönetim kuruluna verilecek yetki ile yönetim kurulu üyesi olmaları şartıyla 

murahhas üyelere veya şirkette pay sahibi olmasalar bile sorumlu müdürlere 

devredilebilecektir.236 Türk Ticaret Kanunu’nun 319. maddesi uyarınca, anonim 

şirket yönetim kurulu dışına, şirketi temsile ilişkin olarak bir belirleme yapılmamış 

ise, TTK’nın 317. maddesi uyarınca yönetim kurulu başkanı ve üyeleri kanuni 

temsilci sayılacaktır.  

                                                
236 Fethi AYGÜN, Anonim Ve Limited Şirketlerde Yurt Dışı Çıkış Yasağının Temsilciler 

Açısından Değerlendirilmesi, Vergici Ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, Sayı 208, Ağustos 2005, 

s. 40-41; Fethi AYGÜN, Anonim Şirket Nezdinde Devam Eden Cebri Takibatta Yurt Dışı Çıkış 

Yasağının Temsilciler Açısından Değerlendirilmesi, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 198, Mart 

2005, s.28. 
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      Özetle, esas sözleşmede idare ve temsil yetkisinin yönetim kurulu üyeleri 

arasında paylaştırılmasına veya müdüre bırakılmasına yetki verilmemiş olması 

durumunda yönetim kurulu başkan ve üyelerinin her biri, esas sözleşmede yetki 

verilmesi durumunda kendisine şirketi idare ve temsil yetkisi verilen yönetim 

kurulu üyeleri (murahhas üyeler), esas sözleşmede yetki verilmesi koşuluyla 

kendisine şirketi idare ve temsil yetkisi verilen müdür, esas sözleşmede idare ve 

temsil işlerinin murahhas üyeye veya müdüre bırakılması hususunda yönetim 

kuruluna yetki verilmesine karşın bu yetkinin kullanılmaması durumunda da 

yönetim kurulunun başkan ve üyelerinin her biri kanuni temsilci kabul 

edilecektir.237  

 

      Anonim şirketlerin vergi borçların dolayı kanuni temsilcileri adına yurt dışına 

çıkış yasağı uygulanabilmesi için öncelikle, kamu alacağının anonim şirketin 

malvarlığından kısmen veya tamamen tahsil edilememesi veya tahsil 

                                                
237 CANDAN, (2006-A), s.20; Mahmut POLAT, Vergi Borcu Nedeniyle Yurt Dışı Çıkış Yasağı 

Konulacak Borçlular Ve Yapılacak İşlemler, Maliye Ve Sigorta Yorumları Dergisi, Sayı 481, 1 

Şubat 2007, s.187-188; “...Öte yandan; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin resmi web sitesinde 

haricen yapılan sorgulama neticesinde elde edilen söz konusu şirket ile ilgili 26.09.2007 tarih ve 

6903 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi incelendiğinde, davacının bahse konu anonim şirketin yönetim 

kurulu üyesi olmadığı gibi anonim şirket yönetim kurulu tarafından temsil ve ilzama yetkili kılınan 

şahıslar arasında bulunmadığı; buna göre söz konusu şirketin yalnızca ortağı olan davacının anonim 

şirketin vergi borçlarından sorumlu tutularak hakkında yurtdışı çıkış yasağı kararı alınabilmesinin 

mümkün bulunmadığı; zira anonim şirketlerde şirket ortaklarının şirketin vergi borçlarından dolayı 

herhangi bir sorumluluklarının bulunmadığı; dolayısıyla anonim şirket ortağı olan davacının şirketin 

vergi borçlarından dolayı amme borçlusu olarak nitelendirilemeyeceği anlaşılmış olup, dava konusu 

işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.”, İstanbul 1. Vergi Mahkemesinin 24.12.2009 tarih ve 

E:2009/925, K:2009/3247 sayılı Kararı (karar yayınlanmamıştır). 
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edilemeyeceğinin anlaşılması gereklidir. Söz konusu koşulun gerçekleşmesi halinde 

anonim şirketin kanuni temsilcileri yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde 

tespit edilerek238, bu kişiler hakkında, ihtiyati haciz uygulanması veya adına 

düzenlenen ödeme emrinin tebliğ tarihini takip eden yedi gün içerisinde borcun 

ödenmemesi durumlarının varlığı halinde yurt dışına çıkış yasağı 

uygulanabilecektir. Bir kimsenin kanuni temsilci olarak, temsil edilenin vergi 

borcundan sorumlu olabilmesi için, vergi borcunun ilgili olduğu dönemde kanuni 

temsilci olması gerekmektedir. İlgili dönemde kanuni temsilci olmayan bir kimse 

hakkında düzenlenecek ödeme emri hukuka aykırı olacağı gibi, buna bağlı olarak 

tesis edilecek yurt dışına çıkış yasağında da hukuka uyarlık bulunmayacaktır. 

                                                
238 “Dava konusu olayda, davacı kanuni temsilci olarak kabul edilerek adına şirketin ödenmeyen 

kamu borçlarından dolayı takip yapılmış ise de, …. A.Ş.’ne ilişkin, dava dosyasında mevcut, 

15.06.1998 tarih ve 4561 sayılı temsil belgesinin incelenmesinden, 25.05.1998 tarihinde yönetim 

kurulu başkan yardımcılığına getirilen davacının şirketi temsil etme yetkisinin olmadığı, şirketin 

temsil yetkisinin tek başına yönetim kurulu başkanı …..’e devredildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, 

yönetim kurulu başkan yardımcısı olan ancak kendisine şirketi temsile yönelik yetki verilmediği 

anlaşılan davacı adına 213 sayılı Yasanın 10'uncu maddesi uyarınca düzenlenen ödeme emirleri ile 

…. A.Ş.’nin ödenmeyen vergi borçlarından dolayı tesis edilen yurtdışı çıkış yasağı kararında hukuka 

uyarlık bulunmamaktadır.”, İstanbul 2. Vergi Mahkemesi’nin 09.07.2009 tarih ve E:2008/ 2631, 

K:2009/ 3293 sayılı kararı (karar yayınlanmamıştır); “Olayda, 10.11.1998 tarihli ticaret sicil 

gazetesinin incelenmesinden, 03.11.1998 tarih ve 41673 nolu noter senedi ile davacının şirketteki 

hisselerini devrettiği, bu tarih itibariyle şirketteki müdürlük görevinden ayrılarak yerine ….'nın 

seçildiği, davacı tarafından 12.07.2006 tarih ve 50991 sayılı dilekçeyle şirket müdürlüğü görevinde 

bulunduğu dönemlere ilişkin şirketin borç durumunun davalı idareden sorulduğu, idare tarafından 

davacının verdiği dilekçe ilgi tutularak verilen cevabı yazıda "tarh dosyasının tetkikinden ilgili 

dönemlere ilişkin herhangi bir borcun bulunmadığının" bildirildiği anlaşılmaktadır.  Bu durumda, 

dava konusu yurt dışı çıkış yasağına esas teşkil eden şirket borçlarının 1999 yılı ve sonrasına ilişkin 

olduğu hususuda dikkate alındığında 10.11.1998 tarihli ticaret sicil gazetesinde şirket ortaklığı ve 

müdürlük görevinden ayrıldığı açık olan, dolayısıyla şirketi temsil yetkisi bulunmayan davacı 

hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulması işleminin hukuka ve yasalara aykırı olduğu…”, Ankara 

1. Vergi Mahkemesi’nin 18.08.2009 tarih ve E:2009/1367 sayılı Yürütmeyi Durdurma Kararı (karar 

yayınlanmamıştır). 
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Örneğin, yönetim kurulu üyeliğine, imzası taklit edilerek, seçilmiş gibi 

gösterildiğini, adli yargı merciinde açmış olduğu menfi tepsi davasının sonunda 

verilen kararla kanıtlayan kişi, şirketin ilgili dönemdeki vergi borcundan kanuni 

temsilci sıfatıyla sorumlu tutulamayacak239 ve söz konusu vergi borcundan dolayı 

kişiye yurt dışına çıkış yasağı uygulanamayacaktır. Anonim şirket ortağı olup, 

kanuni temsilci sıfatı bulunmayanların, aynı şeklide yönetim kurulu üyesi olmakla 

birlikte şirkete temsile yetkili olmayanların, şirkete ait vergi borçlarından dolayı 

sorumlulukları bulunmadığından240, bu kişiler hakkında da yurt dışına çıkış yasağı 

konulamayacaktır. 

                                                
239 Danıştay 7. Dairesi’nin 04.04.2000 tarih ve E:1999/2634, K:2000/951 sayılı kararı, nakleden: 

CANDAN, (2006-A), s.122, Dn:137. 
240 Danıştay 3. Dairesi’nin 26.05.1999 tarih ve E:1998/2761, K:1999/2128 sayılı kararı, nakleden: 

Ünal DEMİRCİ, Vergi Borcundan Dolayı Yurt Dışına Çıkış Yasağı-2, Maliye Ve Sigorta 

Yorumları Dergisi, 1 Şubat 2005, Sayı 434, s.122; “Türk Ticaret Kanununun 317.maddesinde 

anonim şirketlerin yönetim kurulu tarafından idare ve temsil olunacağı hükme bağlanmıştır. Aynı 

Yasanın 300.maddesinin 8.bendinde, yönetim kurulu üyeleriyle şirketi temsile yetkili kimselerin 

ticaret siciline tescil ve ilan edileceği, 33. maddesinde tescil edilmiş hususlarda ortaya çıkacak her 

türlü değişikliğin de tescil edileceği, 38.maddesinde ise ticaret sicili kayıtlarının üçüncü kişiler 

hakkında kaydın gazete ile ilan edildiği günü takibeden iş gününden itibaren hüküm ifade edeceği 

kurula bağlanmıştır. Tescil ve ilan edilmiş hususlardaki değişikliklerin de tescil ve ilan edilmesi 

kuralı, bu işlemlerin geçerlilik şartı olarak değil, iyi niyetli üçüncü kişilerin korunması amacıyla 

öngörülmüştür. Bu bağlamda, yönetim kurulu üyeliği herhangi bir nedenle sona eren kişinin 

üyelikten ayrılışı Ticaret Sicilinde tescil ve gazeteyle ilan edilmezse, şirket borçlarından iyi niyetli 

üçüncü kişilere karşı sorumluluğu devam eder. Ancak, yönetim kurulundan fiilen ayrılmakla, 

şirketin vergi ödevlerinin yerine getirilmesi konusunda yetkisi kalmayan üyenin Vergi Usul 

Kanununun 10.maddesi uyarınca şirketten alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklardan sorumlu 

tutulması hukuka aykırıdır.” Danıştay Vergi Dava Daireleri’nin 31/03/1995  tarih ve E:1995/21, 

K:1995/116 sayılı kararı, Danıştay Bilgi Bankası, E.T.:14.03.2010; Danıştay’ın söz konusu 

kararından hareketle, anonim şirketin yönetim kurulu üyeliğinden fiilen ayrılan kişi, Vergi Usul 

Kanununun 10.maddesi uyarınca şirketten alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklardan sorumlu 

tutulamayacağından, buna bağlı olarak bu kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı da 

uygulamayacaktır. Kısacası tahsil dairesi, ilgili kişinin yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmasının 
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II. Limited Şirketler Bakımından Uygulama 

      Türk Ticaret Kanunu’nun 540. maddesinde; “Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, 

ortaklar hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idareye ve şirketi temsile mezun 

ve mecburdurlar. Şirket mukavelesi veya umumi heyet kararı ile şirketin idare ve 

temsili ortaklardan bir veya birkaçına bırakılabilir. Kuruluştan sonra şirkete giren 

ortaklar, bu hususta umumi heyetin ayrı bir kararı olmadıkça, idare ve temsile 

mezun ve mecbur değildirler. Limitet şirketin temsilcileri arasında bir hükmi şahıs 

bulunduğu takdirde, ancak o hükmi şahıs adına limitet şirketin temsil ve idaresini 

üzerine almış bulunan hakiki şahıs limitet şirketin temsilcisi olarak tescil ve ilan 

edilir” düzenlemesine yer verilmiştir. Aynı Kanunun 541. maddesinde de; “Şirket 

mukavelesi veya umumi heyet kararıyla şirketin idare ve temsili, ortak olmayan 

kimselere de bırakılabilir. Bu gibi kimselerin salahiyet ve mesuliyetleri hakkında 

ortak olan müdürlere ait hükümler tatbik olunur” hükmü düzenlenmiştir. Anılan 

madde hükümlerine göre, şirket sözleşmesinde limited şirketi idare ve temsil 

yetkisi, bir veya birkaç ortağa verilmişse bu ortak veya ortaklar, şirketin idare ve 

temsil yetkisi ortak olmayan bir müdüre verilmişse müdür, şirketi idare ve temsil 

yetkisi, ortaklar arasında bulunan tüzel kişiye verilmişse, idare ve temsil yetkisini 

bu tüzel kişi adına üzerine almış olan gerçek kişi, idare ve temsil konusunda 

herhangi bir belirleme yapılmayan durumlarda müdür sıfatıyla tüm ortaklar, limited 

                                                                                                                                   
Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmediği gerekçesiyle, şirketin ilgili dönem vergi borçları nedeniyle 

yurt dışına çıkış yasağı uygulayamaz. 
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şirketin kanuni temsilci sayılacak241 ve şirketin vergi borçlarından dolayı söz 

konusu kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanabilecektir. 

 

      Müdür olmayan limited şirket ortakları hakkında 6183 sayılı Kanunun mükerrer 

35. maddesi kapsamında takibat yapılamaz. Ancak Müdür olmayan limited şirket 

ortakları hakkında 6183 sayılı Kanunun 35. maddesinde yer verilen; “Limited şirket 

ortakları şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil 

edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan 

doğruya sorumlu olurlar ve bu Kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar” 

düzenlemesi gereğince takibat yapılabilecektir. Limited şirketin vergi borçları için 

önce limited şirket tüzel kişiliği aleyhine takibat yapılmakta ve vergi alacağının 

şirket malvarlığından tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması 

halinde, limited şirketin kanuni temsilcilerine veya ortaklarına başvurulmaktadır.242  

Öte yandan, limited şirketten tahsil edilemeyen vergi borçları için, öncelikle Vergi 

Usul Kanunu’nun 10. maddesi ve 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35. maddesi 

gereğince kanuni temsilcilerin takip edilmesi, vergi borcunun kanuni temsilcilerden 

tahsil edilememesi veya edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine limited şirket 

ortaklarının takip edilmesi gerektiğinden, limited şirketin vergi borçlarından dolayı 

öncelikle kanuni temsilci adına yurt dışına çıkış yasağı konmalı, eğer vergi borcu, 

kanuni temsilciden tahsil edilemez veya tahsil edilemeyeceği anlaşılır ise ortaklara 

                                                
241 CANDAN, (2006-A), s.24. 
242 Mehmet TOSUNER, Limited Şirketlerde Ortakların Kamu Borçlarından Sorumluluğu, 

Yaklaşım Dergisi, Sayı: 16, Nisan 1994, s. 30; Adnan GERÇEK, Limited Şirketlerde Kanuni 

Temsilciler Ve Ortakların Vergi Borcundan Sorumluluğu,  Yaklaşım Dergisi, Sayı 207, Mart 

2010. 
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hakkında takibat yapılacağından ancak bu aşamadan sonra ortaklar hakkında yurt 

dışına çıkış yasağı uygulanmalıdır.243 Kanuni temsilci veya müdür olmayan limited 

şirket ortakları, şirketin vergi borçlarından sermaye hisseleri oranında sorumlu 

olduklarından, kendi paylarına düşen vergi borcu yüzbin TL’nin altına düşerse 

haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanamaz. Aynı şekilde, şirket ortağının 

limited şirketin müdürü veya kanuni temsilcisi olmaması halinde ortak, hissesine 

düşen vergi borcunu ödediğinde hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı 

kaldırılacak ve diğer ortakların hissesine düşen vergi borçları nedeniyle hakkında 

yurt dışına çıkış yasağı uygulanmaya devam etmeyecektir.244 

 

      6183 sayılı Kanunun 35. maddesinin 2. fıkrasına göre, ortağın şirketteki 

sermaye payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan şahıslar devir 

öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden 6183 sayılı Kanunun birinci fıkra 

hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulmaktadır. Söz konusu düzenleme uyarınca 

limited şirkette sadece ortak konumunda olan kişilerin şirketteki paylarını 

devretmeleri halinde devralan şahıslar devir öncesine ait amme alacaklarının 

                                                
243 Ünal DEMİRCİ, Vergi Borcundan Dolayı Yurt Dışına Çıkış Yasağı-3, Maliye Ve Sigorta 

Yorumları Dergisi, sayı 435, 1 Mart 2005, s.199-200.; “…213 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen 

hükmü ile 6183 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birlikte değerlendirilmesinden; limited şirketin 

vergi borcunun öncelikle şirketin malvarlığından tahsiline çalışılması, vergi borcunun şirketten 

tahsilinin olanaksız olduğunun tespit edilmesi halinde ise, vergilendirme ile ilgili ödevleri yerine 

getirmekle sorumlu bulunmasına karşın, bu ödevleri yerine getirmeyen kanuni temsilcilerin takip 

edilmesi gerekmekte, kanuni temsilcinin varlığından da vergi borcu tahsil edilemezse ancak bu 

aşamada ortak, ilgili olduğu döneme göre sermaye miktarı veya sermaye hissesi göz önünde 

bulundurularak takip edilebilmektedir.”, Danıştay 4. Dairesi’nin 03.12.2007 tarih ve E:2006/5598, 

K:2007/3916 sayılı kararı (karar yayınlanmamıştır). 
244 Fethi AYGÜN, Limited Şirkette Ortağın Hissesi Oranında Ödeme Yapmasının Yurt Dışı 

Çıkış Yasağına Etkisi, Maliye Postası Dergisi, 15 Ocak 2010, s.66. 
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ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulduklarından ve 6183 sayılı Kanunun 36/A 

maddesinin 5. fıkrasında, amme borçlusuyla birlikte amme alacağının 

ödenmesinden sorumlu olan kişiler hakkında da yurt dışına çıkış yasağı 

konulabileceğine ilişkin düzenlemeye yer verildiğinden, söz konusu vergi borçları 

için şirket payını devralan şahıslar hakkında da yurt dışına çıkış yasağı 

uygulanabilecektir.245  

 

H) YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞINA İLİŞKİN İŞLEMLERDE 

İDARENİN SORUMLULUĞU 

      Anayasanın 125. maddesine göre idare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan 

zararı ödemekle yükümlüdür. Söz konusu madde hükmü gereğince idare, hem idare 

hukuku alanına giren hem de özel hukuk alanına giren eylem ve işlemlerinden 

sorumlu olacaktır.246 İdarenin, idare hukuku esaslarına tabi mali sorumluluğunun 

kaynaklarından biriside, idari eylem ve işlemlerden kaynaklanan sorumluluktur.247 

İdare, yürütmüş olduğu hizmetlerin kurulması, düzenlenmesi ve işleyişindeki 

                                                
245 Aksi Yönde: “…Bu durumda, davacı şirketteki hissesini tarihinde devrettiğine ve hisseyi devralan 

yeni ortakların şirketin mali durumunu, borçlu veya alacaklı olup, olmadığını bilmesi gerektiğine 

göre, ortaklık payını devreden ve artık şirketle bir ilgisi kalmayan davacının şirket borçlarından 

sorumlu tutulması ve adına yurt dışı yasağı konulması olanağı bulunmamaktadır. Bu itibarla, 

şirketteki hissesini devreden davacı adına, devirden önceki şirket ortağı olduğu döneme ilişkin şirket 

borcu nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı konulmasında yukarıda anılan mevzuat hükümlerine ve 

hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” İzmir 4. Vergi Mahkemesi’nin 14.10.2005 tarih ve E:2005/401, 

K:2005/1135 sayılı kararı; nakleden: Mustafa SAKAL-Mustafa ALPASLAN, Vergiden Borçlu 

Mükellefin Yurt Dışı Yasağını Kaldıran Mahkeme Kararı Üzerine Düşünceler, Mali Pusula 

Dergisi, Yıl 2, Sayı 14, Şubat 2006, s.40. 
246 Turgut CANDAN, Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, Maliye Ve Hukuk Yayınları, 

Güncelleştirilmiş 2. Baskı, Ekim 2006, s.159, (2006-B). 
247 GÜNDAY, s.329. 
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bozukluk ve aksaklıklardan, hizmet kusurundan dolayı sorumlu tutulacaktır.248 

Diğer taraftan bazı özellik arz eden durumlarda idare, kusuru olmasa da sorumlu 

tutulmaktadır. Örneğin, idarenin nimetleri tüm toplum tarafından paylaşılan hukuka 

uygun eylem ve işlemlerinin külfetlerine sadece belirli kişilerce katlanılması 

durumunda, bu kişilerin uğradığı zarar idarenin kurusu olmasa dahi, kusursuz 

sorumluluk ilkesi gereği tazmin edilecektir.249 

 

      Yurt dışına çıkış yasağı uygulamasında tahsil daireleri hukuka aykırı 

işlemlerinden, idarenin mali sorumluluğuna ilişkin esaslara göre sorumlu olacaktır. 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 12. maddesinde; “ilgililer haklarını 

ihlal eden bir idari işlem dolayısıyla Danıştaya ve idare ve vergi mahkemelerine 

doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davalarını birlikte 

açabilecekleri gibi ilk önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması 

üzerine, bu husustaki kararın veya kanun yollarına başvurulması halinde verilecek 

kararın tebliği veya bir işlemin icrası sebebiyle doğan zararlardan dolayı icra 

tarihinden itibaren dava süresi içinde tam yargı davası açabilirler. Bu halde de 

ilgililerin 11 inci madde uyarınca idareye başvurma hakları saklıdır” 

düzenlemesine yer verilmiştir. Söz konusu düzenleme gereğice hakkında yurt dışına 

çıkış yasağı uygulanan kimseler, doğrudan doğruya tam yargı davası, iptal ve tam 

yargı davası, önce iptal davası ve bu davanın kesinleşmesi üzerine tam yargı davası, 

işlemin icrası dolayısıyla icra tarihinden itibaren tam yargı davası açabilecektir. 

                                                
248 GÜNDAY, s.330. 
249 Kemal GÖZLER, İdare Hukuku Dersleri, Ekin Yayınevi, 3. Baskı, Ekim 2005, s.619; 

GÜNDAY, s.343-344. 
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Örneğin yurt dışına çıkış sınır kapısında engellenen kimse, bu tarihten itibaren 

süresi içerisinde tam yargı davası açabilir. 

 

      İdare, hakkında yurt dışı çıkış tahdidi konulan şahısların durumlarını takip 

edecek250 ve yasağın konulmasına neden olan borcun ödenmesi, terkini, teminata 

bağlanması gibi yasağın konulma gerekçesini ortadan kaldıran durumlarda, yurt 

dışına çıkış yasağı kaldıracak ve durumu derhal ilgili makamlara bildirecektir. Yurt 

dışına çıkış yasağının kaldırılmasını gerektiren durumlarda idarenin gerekli 

işlemleri zamanında tesis edememesi sonucunda oluşan zarar idarece tazmin 

edilecektir.251 

                                                
250 “Kamu hizmetinin görülmesi sırasında kişilerin uğradıkları özel ve olağandışı zararların idarece 

tazmini; Anayasanın 125. maddesi gereği ve Türkiye Cumhuriyetinin " Sosyal Hukuk Devleti" 

niteliğinin doğal bir sonucudur. Davacının bakaya durumunun kaldırıldığı Isparta Askerlik Şubesinin 

26.12.1988 tarihli yazısıyla davalı idareye bildirilmiş, tahdit durumu ortadan kalkmış ve davacı da 

askerliğini tamamlayarak 31.5.1993 tarihinde geçici terhis belgesini almış olduğu halde; yurtdışına 

çıkış tahdidi bilgisayar kayıtlarından düşülmeyen ve Ortadoğu Teknik Üniversitesinde doçent olarak 

öğretim üyeliğini sürdüren davacının 8-12 Eylül 1993 tarihleri arasında Kıbrıs'ta yapılacak olan 

Matematik Sempozyumuna katılmak üzere 30 kadar meslektaşıyla gittiği havaalanında, bilgisayar 

kayıtları nedeniyle yurtdışına çıkışı engellenmiştir. Bilgisayar kayıtlarını düzenli bir şekilde tutmak 

ve güncellemek yükümlülüğündeki idarenin, bu hizmetini gereklerine uygun olarak yürütmemesi, 

davacının Anayasayla teminat altına alınan, seyahat ve yurt dışına çıkma hürriyetinin 

sınırlandırılması sonucunu doğurmuştur. Adı geçenin bakaya durumu 26.12.1988 tarihli işlemle 

kaldırıldığı halde bunun bilgisayar kayıtlarına işlenmemiş olması nedeniyle 7.9.1993 tarihinde 

yurtdışına çıkışının engellenmesi olayında idarenin hizmet kusuru ve tazmin sorumluluğu 

bulunmaktadır.”, Danıştay 10. Dairesi’nin 24.02.1998 tarih ve E:1998/807, K:1996/5023 sayılı 

kararı, Danıştay Bilgi Bankası, E.T.:14.03.2010. 
251 “…İdarenin hukuka aykırı işlem ve eylemlerinin hizmet kusuru oluşturacağı ve bu işlem ve 

eylemlerden doğan zararların, idare tarafından, kusurlu sorumluluk esaslarına göre tazmin edileceği, 

Danıştay'ın öteden beri istikrarlı biçimde uygulana gelen içtihadıdır. Vergi idareleri de, kuruluş, 

görev ve yetkileri bakımından birer kamu idaresidir. Anılan içtihad karşısında, hizmet kusuru 

oluşturacak hukuka aykırı vergilendirme işlemlerinden vergi mükellefleri için doğan zararların, 
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İ) YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞINA KARŞI AÇILAN DAVALAR 

      Dava açma hakkı, hak arama özgürlüğünün en temel unsurlarından birisidir. 

Kişiler, hak veya menfaatlerinin ihlal edildiği durumlarda, bunların korunmasını 

sağlamak amacıyla bağımsız mahkemelere başvurabilmelidirler. 1982 

Anayasası’nın 36. maddesinde; “herkes, meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak 

suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile 

adil yargılanma hakkına sahiptir” düzenlemesine yer verilmiştir. Diğer yandan, 

Anayasanın 125. maddesine göre, idarenin her türlü eylem işlemine karşı yargı yolu 

açık olduğundan, idarenin yargısal denetimi hak arama özgürlüğünün diğer 

cephesini oluşturmaktadır.252 İdarenin yargısal denetimi çerçevesinde idari yargıda 

iptal ve tam yargı davaları açılabilecektir. 

 

      İptal davaları, idari işlemlerden dolayı menfaati zedelenen kişiler tarafından, bu 

işlemlerin tüm hukuki sonuçlarıyla beraber ortadan kaldırılması için idari yargı 

yerlerinde açılan davalardır. İptal davaları objektif nitelikli davalardır. Bu yönüyle 

iptal davaları tam yargı davalarından ayrılmakta ve iptal davasını açan kişinin 

menfaatinin, hukuka aykırı bir idari işlemin iptal edilerek ortadan kaldırılması 

suretiyle ortaya çıkan kamu yararı ile özdeşleştiği ifade edilmektedir.253 İdari dava 

                                                                                                                                   
işlemi yapan vergi idaresi tarafından karşılanması, açıklanan anayasal kuralın ve Hukuk Devleti 

İlkesi’nin gereğidir.”, Danıştay 7. Dairesi’nin 21.02.2007 tarih ve E:2005/5556, K:2007/618 sayılı 

kararı, Danıştay Bilgi Bankası, E.T.:14.03.2010. 
252 Ramazan ÇAĞLAYAN, İdari Eylemlerden Doğan Tam Yargı Davalarında Dava Açma 

Süreleri, AÜEHFD, C. IX, S. 3-4, 2005, s.17. 
253 Ali Ülkü AZRAK, İptal Davalarının Objektif Niteliği, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2000, 

C. 1, Ankara 2000, s.331-347. 
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türlerinden biri de, tam yargı davalarıdır. Tam yargı davaları, idari eylem ve 

işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan 

davalardır. Tam yargı davaları, kişilerin idari eylem ve işlemlerden doğan parasal 

zararları yanında özlük haklarına ilişkin zararlarının karşılanması veya 

giderilmesini de amaçlamaktadır.254 

 

      6183 sayılı Kanunun 36/A maddesine göre, amme borçlusunun yurt dışına 

çıkışı, alacaklı tahsil dairesinin talebi halinde ilgili makamlarca engellenecektir. Söz 

konusu düzenleme uyarınca, yurt dışına çıkış yasağına ilişkin işlem, alacaklı tahsil 

dairesince tesis edilmekte ve tesis edilen işlem uyarınca ilgili makamlarca amme 

alacaklısının yurt dışına çıkışı engellenmektedir. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı 

konulan kişi, tahsil dairesinin işlemine karşı görevli ve yetkili idari yargı merciinde 

iptal davası açabilecektir. Yine, yurt dışına çıkış yasağı uygulamasına ilişkin olarak 

hakkında yasak konulan kişi, bu işleme karşı tam yargı davası da açabilecektir. 

Pasaport Kanunu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı uygulandığı dönemlerde, 

açılan davalarda görev, husumet ve süre gibi usuli konularda faklı kararlar 

verilmiştir. 6183 sayılı Kanunu kapsamında yapılan düzenleme ile usuli sorunlar 

netlik kazanmıştır. Aşağıda, uygulamada karşılaşılan bazı usuli sorunlar 

incelenecektir. 

 

 

 

                                                
254 Sabri COŞKUN- Müjgan KARYAĞDI, İdari Yargılama Usulü,  Seçkin Yayınevi,   Ankara 

2001. 
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I. Görev ve Yetki 

      Yargılama hukukunda görev, bir yargı yerinin konusu itibariyle bir davaya 

bakmaya yetkili olup olmadığını ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır. Yetki ise, 

bir davaya konusu itibariyle bakmaya yetkili yargı yerinin bu yetkisini 

kullanabileceği coğrafi alanı ifade etmektedir.255 Ülkemizde idarî yargı düzeni 

genel olarak, sivil (genel) ve askerî idarî yargı olmak üzere iki ayrı kol üzerinde 

örgütlenmiştir. Genel idarî yargı düzeni içinde ilk derece mahkemesi olarak görev 

yapan yargı mercileri, İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri ve bazı davalarda 

Danıştay Dava Daireleridir. Bunlardan idare mahkemeleri, idarî yargı kolunda genel 

görevli ilk derece mahkemeleri iken vergi mahkemeleri ile Danıştay dava daireleri, 

kanunda öngörülen belirli davalara ilk derece mahkemesi olarak bakan özel görevli 

yargı mercileridir.256 

 

      Pasaport Kanunu’nun 22. maddesinin uygulandığı dönemde, vergi borcu 

nedeniyle uygulanan yurt dışına çıkış yasağına karşı açılan davalarda, idare 

mahkemeleri ile vergi mahkemeleri arasında görev uyuşmazlıkları çıkmıştı. Aynı 

                                                
255 CANDAN, (2006-B), s.496. 
256 Şeref GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, Turhan Kitabevi, 21. Bası, Ankara 2005, s. 351-352; 

“Vergi uyuşmazlığı ile ilgili “vergi dâvaları”nın iptal ya da tam yargı dâvası niteliğinde olduğu 

veya vergi dâvalarının kendine özgü ayrı bir kategori oluşturduğu şeklinde doktrinde üç ayrı görüş 

bulunmakla birlikte vergi dâvalarının kural olarak iptal dâvası niteliği taşıdığı ve duruma göre de 

bu dâvaların tam yargı dâvasına dönüşebileceğinin kabul edilmesi, İdarî Yargılama Usûlü Kanunu 

md. 2’nin sınırları içinde uygun bir çözüm yolu olacaktır. Bu yüzden uğranılan bir zararın tazmini 

şeklinde cereyan eden vergi dâvalarının tam yargı dâvası; menfaati etkileyen vergiyle ilgili idarî 

işlemlerin (geriye etkili olarak) ortadan kaldırılması istemi ile açılan dâvaların da iptal dâvası 

olarak nitelendirilmesi gerekir.”, Oğuzhan DEMİR, Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümünde 

Görevli Mahkeme, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt VIII, Sayı 3-4, 

s.189. 
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şeklide, Danıştay’ın 4. Dairesi ile 10. Dairesi arasında da görev uyuşmazlığı söz 

konusuydu. Danıştay Başkanlar Kurulu, 18.03.2003 tarihinde vermiş olduğu 

kararında, uyuşmazlığın Pasaport Kanunu’nun 22. maddesine ilişkin olduğu ve 

davanın görümü ve çözümü görevinin 2575 sayılı Danıştay Kanununun 34/b 

maddesi uyarınca Onuncu Daireye ait olduğuna hükmetmiştir.257 Söz karardan 

sonra, Danıştay Vergi Dava Daireleri de, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, 

İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri hakkında 

Kanunun 5. maddesinde, idare mahkemelerinin, vergi mahkemelerinin görevine 

giren davalarla ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da çözümlenecek davalar 

dışındaki iptal davalarını, tam yargı davalarını, kamu hizmetlerinden birinin 

yürütülmesi için yapılan idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan 

uyuşmazlıklara ilişkin davaları çözümleyeceğinin hükme bağlandığı, söz konusu 

                                                
257 “…Dava, ... Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin sorumlu müdür ve ortağı olan 

davacı hakkında, Şirketin vergi borcundan dolayı yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına ilişkin 

Kordon Vergi Dairesi Başkanlığının 19.7.1999 günlü ve ... sayılı işlemi ile bu işlemin dayanağı olan 

395 seri numaralı Tahsilat Genel Tebliğinin iptali istemiyle açılmıştır.  2575 sayılı Danıştay 

Kanununun 34/b maddesinde, vergi davalarına bakan dava daireleri hariç, diğer idari dava 

dairelerinin görevleri dışında kalan uyuşmazlıklara ilişkin davaların Danıştay Onuncu Dairesince 

çözümleneceği kurala bağlanmıştır. Uyuşmazlık konusu olayda davanın, vergi borcu bulunmadığı 

iddiasına dayalı olarak açılmadığı; buna karşılık idarenin, kişi hürriyetini kısıtlayıcı tasarrufta 

bulunamayacağı, bu nedenle davacı hakkında tesis edilen yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına 

ilişkin işlem ve dayanağı Tebliğin, seyahat ve yerleşme hürriyetinin hangi hallerde 

kısıtlanabileceğine ilişkin Anayasanın 23'üncü maddesi hükmüne aykırı olduğu gerekçesiyle 

iptalinin istenildiği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda uyuşmazlığın, Pasaport Kanununun 22'nci 

maddesinin uygulanmasına ilişkin olduğu anlaşıldığından, davanın görümü ve çözümü görevinin 

2575 sayılı Danıştay Kanununun 34/b maddesi uyarınca Onuncu Daireye ait bulunduğuna, dosyanın 

anılan Daireye gönderilmesine 18.3.2003 gününde oyçokluğuyla karar verildi.”, Danıştay Başkanlar 

Kurulu’nun 18.03.2003 Tarih Ve E:2003/12, K:2003/10 Sayılı Kararı. Danıştay Bilgi Bankası, 

E.T.:14.03.2010.   
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düzenleme gereğince uyuşmazlığın vergi mahkemelerinin görev alanına girmediği 

ve uyuşmazlıkta idare mahkemelerinin görevli olduğuna karar verdi.258 

 

      2576 sayılı Kanunun 6. maddesine göre, vergi mahkemeleri; genel bütçeye, il 

özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali 

yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları, bu konularda 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına 

ilişkin davaları, diğer kanunlarla verilen işleri çözümler. Vergi borcundan dolayı 

yurt dışı yasağı konulmasına ilişkin düzenleme, 6183 sayılı Kanunun “Amme 

Alacaklarının Korunması” başlıklı 1. kısım 2. bölümünün “IV - Diğer Korunma 

Hükümleri” alt bölümünde yer almaktadır. Yurt dışına çıkış yasağı, 6183 sayılı 

                                                
258 Memduh ASLAN-F. Eda BAYSAL, Yurt Dışı Çıkış Yasağı Davalarında Görevli Mahkeme 

Ve Daha Önce Açılan Davaların Akıbeti, Mali Pusula Dergisi, Yıl 4, Sayı 44, Ağustos 2008, s.21; 

Aynı Yönde: “…5682 sayılı Pasaport Kanununun 22'nci maddesinde vergi borcu olduğu pasaport 

vermeye yetkili makamlara bildirilenlere pasaport veya seyahat belgesi verilmeyeceği, verilmiş ise 

geri alınacağı, bunların yurt dışına çıkışlarının engelleneceği kurala bağlanmıştır. 2576 sayılı Bölge 

İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında 

Kanunun 5'inci maddesinin 1'inci bendinde de idare mahkemeleri; vergi mahkemelerinin görevine 

giren davalarla ilk derece Danıştay'da çözümlenecek olanlar dışındaki idari davaları çözümlemekle 

görevli kılınmıştır. Dava konusu yurt dışı çıkış yasağı Pasaport Kanununun 22'nci maddesinin 

uygulanmasına ilişkin olduğundan, bu işleme karşı açılan davanın görüm ve çözümü, idare 

mahkemesinin görevine girmektedir. Bu nedenle, davanın vergi mahkemesince incelenmesinde 

kanuna uygunluk görülmemiştir.”, Danıştay 4. Dairesi’nin 29.09.2004 tarih ve E:2004/1489, 

K:2004/2348 sayılı kararı, Danıştay Bilgi Bankası; “…Yukarıda değinilen Kanun hükmüne göre, 

vergi mahkemesince bir davaya bakılabilmesi, maddede sayılan davalardan birinin mevcut olması 

şartıyla olanaklıdır. Olayda ise, vergi salınması yolunda tesis edilmiş herhangi bir işlem söz konusu 

olmayıp, ortağı ve kanuni temsilcisi olduğu Limited Şirketin ödenmemiş vergi borçlarından dolayı, 

davacı adına, 424 seri No'lu Tahsilat Genel Tebliği uyarınca, yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına 

ilişkin işlem dava konusu edildiğinden, idare mahkemesinin görevine giren davaya vergi 

mahkemesince bakılmış olmasında, görev yönünden isabet görülmemiştir.”, Danıştay 7. Dairesi’nin 

14.10.2004 tarih ve E:2004/47, K:2004/2441 sayılı kararı, Danıştay Bilgi Bankası. 
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kanun kapsamında amme alacağını güvence altına almak amacıyla başvurulan 

yöntemlerden biridir. 2576 sayılı Kanunun 6. maddesine göre 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davalar vergi 

mahkemesinin görev alanına girdiğinden, yurt dışına çıkış yasağına karşı açılacak 

davalarda görevli mahkeme, vergi mahkemeleri olacaktır.259 Diğer yandan, yurt 

dışına çıkış yasağı işlemi, amme alacağının güvence altına alınmasını sağlayan bir 

önlem niteliğinde olduğundan, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 16. maddesinin 

2. fıkrası (İdari tedbirler, mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili kanunlarda yer 

alan diğer tedbirlerdir) gereğince bir idari yaptırım türü olarak kabul edilemeyecek 

ve yurt dışı çıkış yasağına ilişkin işlemlerde Sulh Ceza Mahkemelerinin görevli 

olduğu ileri sürülemeyecektir. Yurt dışına çıkış yasağına karşı açılacak davalarda 

yetkili mahkeme, alacaklı tahsil dairesinin bulunduğu yer vergi mahkemesidir. 

 

II. Süre 

            2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “Dava Açma Süresi” 

başlığını taşıyan 7. maddesinin 1. fıkrasında; “Dava açma süresi özel kanunlarda 

ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay’da ve idare mahkemelerinde altmış ve 

vergi mahkemelerinde otuz gündür” düzenlemesine yer verilmiştir. Söz konusu 

hüküm gereğince, vergi mahkemelerinde dava açma süresi otuz gün olmakla 

                                                
259 Ünal DEMİRCİ, Vergi Borcundan Dolayı Yurt Dışına Çıkış Yasağı İşlemlerine Karşı 

Açılacak İptal Davalarında Görevli İdari Yargı Yeri-3, Maliye Ve Sigorta Yorumları Dergisi, 

Sayı 496, 15 Eylül 2007, s.38; “…Dava konusu olayda, davacı hakkında tesis olunan yurt dışı çıkış 

yasağı işleminin davacının ortağı bulunduğu şirketin vergi borçları nedeniyle konulmuş olması 

nedeniyle uyuşmazlığın görevli bulunan İstanbul Vergi Mahkemelerince çözümlenmesi 

gerekmektedir.”, İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin 27.10.2009 tarih ve E:2009/1669, K:2009/1625 

sayılı Kararı (karar yayınlanmamıştır). 
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beraber, özel kanunlarda ayrı dava açması sürelerinin öngörüldüğü hallerde, ilgili 

yasa hükmü gereğince özel dava açma süreleri uygulanacaktır. Doktrin ve Danıştay 

içtihatlarında dava açma süreleri genel olarak hak düşürücü süre olarak kabul 

edilmektedir.260 Vergi mahkemesinde otuz gün içerisinde dava açılması gerektiğine 

ilişkin İYUK’un 7. maddesinin 1. fıkrasında yer alan genel dava açma süresi de hak 

düşürücü süredir.  

 

      6183 sayılı kanun kapsamında yurt dışı çıkış yasağına karşı açılacak davalar 

vergi mahkemelerinin görev alanına girdiğinden dava açma süresi otuz gündür. 

Pasaport Kanunu’nun uygulandığı dönemde yurt dışına çıkış yasağına karşı açılacak 

davalarda, idare mahkemeleri görevli kabul edildiğinden, dava açma süresi altmış 

gün olmaktaydı. Eski uygulamadan hareketle, yurt dışına çıkış yasağına karşı idare 

mahkemelerinde dava açılması halinde, eğer otuz gün içerisinde dava açılmamış 

ise, görevsizlik kararı sonucunda dava kendisine gelen vergi mahkemesi süre 

hususunu dikkate alacak ve dava süreaşımı nedeniyle reddedilecektir.261  

                                                
260 Veysel GÜMÜŞ-Serkan AĞAR, Vergi Yargılamasında Süre Ve Ittıla, Erişim:http://www. 

serkanagar.av.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=29,E.T.:20.04.2010. 
261 ASLAN-BAYSAL, s.23; “…Dava dosyasının incelenmesinden; … A.Ş.'nin vergi borçları 

nedeniyle davacı hakkında yurtdışı çıkış tahdidi konulduğu ve bu durumun 11.06.2008 tarih 16305 

sayılı yazı ile 19.06.2008 tarihinde davacıya tebliğ edildiği, söz konusu işleme karşı ise 12.09.2008 

tarihinde İdare Mahkemesi nezdinde dava açıldığı, İstanbul 7. İdare Mahkemesi'nin 23.03.2009 

tarih, E:2008/l466; K:2009/4l7 sayılı kararıyla, davanın Vergi Mahkemelerinin görevine girdiği 

gerekçesiyle görev yönünden reddedilerek dosyanın görevli İstanbul Vergi Mahkemesine 

gönderilmesine karar verildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, özel kanunlarında ayrı süre 

gösterilmeyen hallerde Vergi Mahkemelerinde dava açma süresinin 30 gün olduğu dikkate 

alındığında, dosyada mevcut tebliğ alındısından davacıya 19.06.2008 tarihinde tebliğ edildiği 

anlaşılan yurtdışı çıkış yasağı işlemine karşı (30.gün Cumartesi gününe rastladığından) en geç 

21.07.2008 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar dava açılması gerekirken, 12.09.2008 tarihinde 
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      Dava açma süreleri idari uyuşmazlıklarda, yazılı bildirimin yapıldığı tarihi 

izleyen günden itibaren başlayacaktır. Tahsil dairelerince tesis edilen yurt dışına 

çıkış yasağına ilişkin işlemlerin ilgililere tebliğ edilmediği hususu göz önüne 

alındığında dava açma süresinin başlangıcı açısından ıttıla tarihi dikkate alınacaktır. 

Yine, yurt dışına çıkış yasağına ilişkin işlemin Usulsüz tebliğ edildiği durumlarda, 

muhatabın beyan ettiği tarih bir başka ifadeyle muhatabın tebligatı öğrendiği 

varsayılan tarih tebliğ tarihi olarak kabul edilecektir. 

 

III.  Husumet 

      Genel olarak dava, idari işlemi tesis eden, idari eylemde bulunan veya idari 

sözleşmeye yapan kuruluşa karşı açılır.262 İptal ve tam yargı davalarında davalı, 

idari işlemi kesin surette tesis eden makamlardır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 

Kanununa göre, dava dilekçeleri üzerinde yapılacak ilk incelemede ele alınacak 

konularda birisi de husumettir. Aynı kanunun 15. maddesinin 1/c fıkrasında; “3/f 

bendine göre, davanın hasım gösterilmeden veya yanlış hasım gösterilerek açılması 

halinde, dava dilekçesinin tespit edilecek gerçek hasma tebliğine, … karar verilir” 

düzenlemesine yer verilmiştir. söz konusu madde hükmü gereğince, idari yargı 

mercilerinde yanlış hasım gösterilerek açılan davalarda husumet mahkemece 

davanın her aşamasında düzeltilecektir.  

 

                                                                                                                                   
açılan iş bu davanın esasının incelenmeksizin süreaşımı nedeniyle reddi gerekmektedir.”, İstanbul 6. 

Vergi Mahkemesi’nin 15.10.2009 tarih ve E:2009/2012, K:2009/2781 sayılı kararı (karar 

yayınlanmamıştır). 
262 GÖZÜBÜYÜK, s372. 
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      Pasaport Kanunu gereğince vergi borcundan dolayı yurt dışına çıkış yasağı 

uygulandığı dönemde, vergi dairesinin aldığı karara istinaden emniyet müdürlüğüne 

bildirimde bulunulması üzerine, emniyet müdürlüğünce tahdit fişi düzenlenerek 

yurt dışına çıkış yasağı uygulanmaktaydı. Yurt dışı çıkış yasağı işleminin 

tamamlanması ve hukuksal sonuç doğurması emniyet müdürlüğünce tahdit fişinin 

düzenlenmesi ile ortaya çıkmaktaydı. Bu bağlamda, yurt dışı çıkış yasağı işlemine 

karşı açılacak davalarda husumet, vergi dairesinin yanında, valilik makamına da 

yöneltilmekteydi.263 Ancak, 6183 sayılı kanun kapsamında uygulanan yurt dışı çıkış 

yasağına karşı açılacak davalarda husumet, sadece işlemi tesis eden alacaklı tahsil 

dairesine yönetilecektir. Çünkü, çıkış yasağına ilişkin olarak emniyet veya diğer 

idari mercilerin, çıkış yasağına ilişkin işlemin tesisi noktasında herhangi bir yetkisi 

bulunmamakta ve emniyet veya diğer idari merciler sadece tesis edilen işlemleri 

uygulamaktadır. 

 

J) YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞININ ANAYASAYA AYKIRILIĞI 

SORUNU  

      Vergi idaresinin vergi borcu olanlara yurt dışına çıkma yasağı 

uygulayabilmesinin yasal dayanağını oluşturan 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 

22. maddesinin birinci fıkrasının “… vergiden borçlu olduğu pasaport vermeye 

yetkili makamlara bildirilenlere …” bölümünün Anayasa Mahkemesi tarafından 

iptal edilmesi üzerine, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun’a 36/A maddesi eklenerek yurt dışına çıkış yasağı konusunda yeniden 
                                                
263 ASLAN-BAYSAL, s.23; Memduh ASLAN, Türk Vergi Sisteminde Cezai Yaptırımların 

Etkinliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2008, 

s.135-152. 
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düzenleme yapılmıştır. Yeni düzenleme ile yurt dışına çıkış yasağı uygulamasının, 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına alınması 

kodifikasyon açısından uygun olmuştur.264 Ancak yapılan yeni düzenleme de bir 

takım anayasaya aykırılar söz konusudur. 

 

      Yeni düzenlemede, yurt dışına kaçma veya mal kaçırma kastı olan borçlular ile 

ödeme gücü veya potansiyeli olduğu halde borcunu ödemeyen borçlular için 

yasağın uygulanması bakımından herhangi bir ölçüte yer verilmemiştir. Bu 

bakımdan, “Vergiden borç eşittir özgürlükten mahkumiyet” anlayışının ve ödeme 

veya teminata kadar otomatikman yasak uygulamasının hukuk devleti ile 

bağdaşması mümkün değildir. 265  Yurt dışına çıkışın engellenmesi borç ödenene 

kadar devam edeceğinden, burada bir tedbirden ziyade bir cezadan söz edilecektir. 

Diğer taraftan, yüzbin Türk Lirası ve üzerinde olan teminat altına alınmamış amme 

alacağı için yurt dışı çıkış yasağı uygulanması, düzenlemenin “otomatik” bir 

uygulama haline gelmesine neden olmuştur. Bu durumda yurt dışı çıkış yasağı 

uygulaması ölçülülük ilkesine aykırı hale gelmiş, elverişsiz, gereksiz ve orantısız 

bir tedbir halini almıştır.266 

 

                                                
264 Gülsen GÜNEŞ, Vergi İdaresinin Yurt Dışı Seyahat Özgürlüğüne Müdahalesine Eleştirisel 

Bakış, Vergi Sorunları, Sayı:203, Ağustos 2005, s.127; Özgür BİYAN, Anayasa’ya Aykırılık 

Devam Ediyor: Yurt Dışı Çıkış Tahdidi, Legal Mali Hukuk Dergisi, Sayı:43, Temmuz 2008, 

s.1579. 
265 A. Bumin DOĞRUSÖZ, Yurt Dışı Çıkış Yasağında Öngörülen Yeni Düzenleme Üzerine, 

Yaklaşım Dergisi, Yıl 16, Sayı 183, Mart 2008, s.37. 
266 BİYAN, s.1585. 
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      6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 36/A 

maddesinde, yurt dışına çıkış yasağının uygulanacağı süre bakımından bir düzeleme 

yapılmamıştır. 6183 sayılı Kanunun 36/A maddesinde, yurt dışına çıkış yasağının 

amme alacağının ödenmediği sürece uygulanmaya devam edeceğinin benimsendiği 

görülmektedir. Yurt dışına çıkış yasağı ile seyahat özgürlüğünün sınırlandırıldığı 

göz önüne alındığında, ölçülülük ilkesi kapsamında yer alan orantılılık ilkesi gereği 

yasağın süresinin belirlenmesi gereklidir. Vatandaşlık ödevi kapsamında yurt dışına 

çıkışın sınırlanmasının geçici olması gerektiğinden sürekli bir uygulama, temel hak 

ve özgürlüklerin sınırlanmasında ölçülülük ilkesine aykırılık teşkil edecektir.267  

 

      6183 sayılı Kanunu’nun 36/A maddesine göre, yurt dışına çıkış yasağı, yüzbin 

Türk Lirası ve üzerinde olan teminat altına alınmamış amme alacağı için 

uygulanacak ve Bakanlar Kurulu söz konusu tutarı on katına kadar artırmaya, 

yarısına kadar indirmeye ve yeniden kanuni tutarına getirmeye yetkili olacaktır. 

Anayasanın 13. maddesi kapsamında temel hak ve özgürlüklerin 

sınırlandırılmasında uyulacak ölçütlerden biriside, sınırlamanın kanunla 

yapılmasıdır. 6183 sayılı Kanunu’nun 36/A maddesinde Bakanlar Kurulu’na verilen 

yetki ile yurt dışına çıkma özgürlüğü idari tasarruf ile sınırlandırılabilecektir. Yurt 

dışına çıkış yasağına ilişkin temel ölçütler idarenin takdir ve tercihine 

bırakılamayacağından, sınırlamanın miktarına ilişkin şartın Bakanlar Kurulu 

tarafından belirlenebileceğine ilişkin düzenleme, Anayasanın 13. maddesi 

bağlamında sınırlamanın kanun ile yapılabileceği ilkesine aykırılık taşımaktadır. 

 

                                                
267 YALTI, (2006-A),s.118. 
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      Anayasanın 38. maddesinde; “idare, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu 

doğuran bir müeyyide uygulayamaz” düzenlemesine yer verilmiştir. Söz konusu 

düzenlemeden ve Anayasanın 23. maddesinde yurt dışına çıkma hürriyetinin 

sınırlandırılmasına ilişkin olarak sınırlamayı yapacak organ ve merciin 

belirtilmediğinden hareketle, yurt dışına çıkış yasağının idare tarafından 

uygulanamayacağı ileri sürülmektedir.268 Bu kapsamda doktrinde, yurt dışına çıkma 

özgürlüğünün sınırlandırılması açısından hakim kararının gerekli olduğu 

savunulmaktadır.269 Bu açıdan bakıldığında, 6183 sayılı Kanunu’nun 36/A 

maddesinde yer alan düzenleme öncelikle idarenin yurt dışına çıkış yasağı 

uygulayabilmesi yönünden Anayasaya aykırılık taşımaktadır. Diğer yandan, yurt 

dışına çıkış yasağının uygulanmasının hakim kararına bağlanmamış olması 

nedeniyle de Anayasaya aykırılık gündeme gelecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
268 Ekrem NUR, Vergi Borcu Nedeniyle Yurt Dışına Çıkış Yasağı Uygulamasının Anayasa’ya 

Aykırı Olduğu, Yaklaşım Dergisi, Sayı:147, Mart 2005, s.280. 
269 GÜNEŞ, s.132; YALTI, (2006-A), s.115; NUR, s.280; DOĞRUSÖZ, s.38. 
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SONUÇ 

      Anayasa’nın, “Yerleşme ve seyahat hürriyeti” başlıklı 23. maddesinde, herkesin 

yerleşme ve seyahat özgürlüğüne sahip olduğu belirtilmiş, maddenin üçüncü 

fıkrasında da, vatandaşın yurt dışına çıkma özgürlüğünün, vatandaşlık ödevi ya da 

ceza soruşturması veya kovuşturması sebebiyle sınırlanabileceği belirtilerek özel 

sınırlandırma nedenleri gösterilmiştir. Maddeye göre, vatandaşın yurt dışına çıkma 

özgürlüğü, ancak vatandaşlık ödevi ya da ceza soruşturması veya kovuşturması 

sebebiyle sınırlanabilecektir. 

 

      Anayasanın 73. maddesinde; “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî 

gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür” düzenlemesine yer verilmiştir. 

Anayasa’nın 73. maddesine göre vergi borcu, vatandaşlık ödevidir. Anayasa ve 

yasalarla, kamu giderlerinin karşılanabilmesi için herkese ödev olarak öngörülen 

vergi ödeme yükümlülüğünün zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi durumunda, 

yasalarla idareye yüklenen kamu hizmetlerinin, buna bağlı olarak kamu düzeninin 

ve başkalarının hak ve özgürlüklerini korumanın aksatılmadan sürdürülmesi 

mümkün olacaktır. Bu anayasal yükümlülük, aynı zamanda seyahat özgürlüğünü 

düzenleyen 23. maddede sınırlama nedeni olarak öngörülmüştür. Getirilen 

yasaklama, yurtdışına çıkmak isteyen kişilerin vergi borçlarını ödemeye zorlayıcı 

niteliktedir. 6183 sayılı Kanun kapsamında uygulanan yurt dışına çıkış yasağının, 

bu değerlendirmeler ışığında, kaynağını Anayasa’da bulan meşru bir amaca yönelik 

olduğu görülmektedir. Yeni düzenleme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile 

Anayasamızın seyahat hürriyetini düzenleyen 23 üncü maddesine aykırı olmamakla 
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birlikte, yukarıda ayrıntılı olarak incelenen bazı hususlarda Anayasaya ve Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırılıklar devam etmektedir. 

 

      Halkoyuna sunulmak üzere 13.05.2010 tarih ve 27580 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan 5982 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3. maddesi ile Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasının 23 üncü maddesinin beşinci fıkrasında değişiklik öngörülmüştür. 

Yapılan değişikliğin halk oylamasından geçmesi halinde, vatandaşın yurt dışına 

çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hâkim 

kararına bağlı olarak sınırlanabilecek ve Anayasanın 23. maddesinin beşinci 

fıkrasında yer alan “vatandaşlık ödevi” kapsamında yurt dışına çıkma hürriyeti 

sınırlanamayacaktır. Vatandaşlık ödevi, vatandaşlık bağına ilişkin olarak kişilerin, 

belirli bir şeklide davranmak veya belirli bir şekilde davranmaktan kaçınmak 

yükümlülüğü altında olmasını ifade etmekte270 ve gerek 1982 Anayasası 

sistematiğinden gerekse Anayasa Mahkemesi Kararlarından271, vergi ödevinin 

vatandaşlık ödevi olarak kabul edildiği görülmektedir.272 “Vatandaşlık ödevi”ne 

bağlı olarak yurt dışına çıkma özgürlüğünün sınırlanamaması, 6183 sayılı Kanunun 

36/A maddesi kapsamında vergi borcuna bağlı olarak yurt dışına çıkış yasağı 

konulamayacağı anlamına gelmektedir. Günümüzde vergi ödeme yükümlülüğü, 

                                                
270 Adnan GÜRİZ, Hukuk Başlangıcı, Siyasal Kitapevi, 8. Baskı, Ankara 2001, s.47. 
271 “Anayasa'nın 73. maddesi herkesi " kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi 

ödemekle yükümlü " kıldığından usulüne uygun şekilde çıkarılmış yasalarla getirilen " vergi 

mükellefiyeti" ni kabullenmek bir vatandaşlık görevidir.” Anayasa Mahkemesi’nin 27.9.1988 tarih 

ve E:1988/16, K:1988/29 sayılı kararı, Erişim:http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar 

&ref=show&action=karar&id=816&content=, Erişim Tarihi: 14.03.2010. 
272 YALTI, (2006-A), s.111. 
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vatandaşlıkla değil, ekonomik ilişkide bulunulan devletin egemenliği ile 

açıklanmakta ve vergi yükümlülüğünün demokratik toplum düzeninin 

sürdürülmesine karşı olan ödevden kaynaklandığı ileri sürülmektedir.273 Bu 

cümleden olarak vergi ödevi, vatandaşlık ödevi kavramının kapsamını aşan bir 

şeklide değerlendirilse de, Anayasanın 23. maddesinde öngörülen değişiklik ile yurt 

dışına çıkma özgürlüğü, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle 

sınırlandırılabileceğinden, artık bu kapsamda yurt dışına çıkış yasağı 

konulamayacaktır.  

 

      Vergi alacağının güvence altına almasını sağlayan bir tedbir olarak yurt dışına 

çıkış yasağının, adil ve hakkaniyete uygun bir şekilde uygulandığında son derece 

etkili bir müessese olduğu ileri sürülse de274, kanunlarda bu konuda idareye geniş 

yetkiler verildiği275 ve idarece vergi tahsilatını sağlamaya yönelik kamu yararı 

amacının birçok halde aşıldığı görülmektedir.276 Diğer yandan, vergi borcu 

nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı, amme alacağını güvence altına almaya yönelik 

olarak uygulanan bir müessese olduğu dikkate alındığında, bu konuda yurt dışına 

çıkış yasağının süresiz olarak uygulanması, uygulamayı ceza mahiyetine 

taşıyacaktır. Nitekim 6183 sayılı kanunun 36/A maddesindeki düzenleme bu 

                                                
273 YALTI, (2006-A), s.112; Nami ÇAĞAN, Vergilendirme Yetkisi, İstanbul 1982, s.3. 
274 Adnan GERÇEK, Vergi Borcu Nedeniyle Yurt Dışına Çıkış Yasağı Uygulaması Ve 

Gerekliliği, Erişim:http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2002043058.htm, Erişim 

Tarihi:13.03.2010. 
275 A. Bumin DOĞRUSÖZ, Vergi Borcundan Yurt Dışına Çıkış Yasağı, Yaklaşım Dergisi, Yıl: 5, 

Sayı: 51, Mart 1997, s. 67-68. 
276 AYBAY, s.174. 
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yönüyle de eleştirilmiştir.277 Söz konusu eleştirilerden hareketle doktrinde, vergi 

borcu nedeniyle yurt dışına çıkış yasağının hakim kararına bağlı olarak 

uygulanması gerektiği ileri sürülmüştür.278 Gerçekten de, vergi borcu nedeniyle yurt 

dışına çıkış özgürlüğünün belirli kriterlere bağlı olarak hakim kararıyla 

sınırlanabilmesi yerinde bir uygulama olacak ve idarenin bu husustaki keyfi 

uygulamalarının da önüne geçilmiş olunacaktır.  

 

      Vergi borcu nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı uygulanması konusunda, yurt 

dışına çıkış yasağının mahkeme kararına bağlanması, yurt dışı çıkış yasağının 

gerekliliğini ispat yükünün vergi idaresine düşmesi,  malvarlığını yurt dışına 

çıkarma amacının varlığına dair makul şüphenin bulunması ve yurt dışına çıkış ile 

tahsilât imkânsızlığı arasında illiyet bağının bulunması279 gibi kriterlerin 

belirlenmesi, yurtdışı çıkış yasağı uygulamasında karşılaşılan şirketlerin kanuni 

temsilcileri hakkında ödeme emri tebliğ edilmeden yurt dışına çıkış yasağı 

konulması, vergi borcunun şirket bünyesinde aranılmadan kanuni temsilciye yurt 

dışına çıkış yasağı konulması, yurt dışı çıkış yasağı konulduğuna dair ilgiliye 

tebligat yapılarak bilgi verilmemesi, ortaklıktan ayrılan veya kanuni temsilci 

durumunda olmayan ortaklara yurt dışı çıkış yasağı konulması, borcun ödendiğine 

ilişkin yazının emniyet makamlarına yeterli hızda ulaştırılamaması gibi sorunların 

yaşanmasını engelleyecek ve yurt dışına çıkma özgürlüğünün sınırlanması 

açısından güvenceli bir uygulama oluşturulmasını sağlayacaktır. 

                                                
277 Faruk DOĞAN, Yurt Dışı Çıkış Yasağı: Ceza Değil Güvenlik Müessesesidir, Maliye Postası 

Dergisi, 15 Kasım 2008, s.63. 
278 GÜNEŞ, s.132; YALTI, (2006-A), s.115; NUR, s.280; DOĞRUSÖZ, s.38. 
279 YALTI, (2006-A), s.99. 
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Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddine ilişkin karara yazılan kaşıoy (karar 
yayınlanmamıştır). 
 
İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin (2006/2110 esas numaralı davasında) 31.10.2006 
tarihli Anayasa Mahkemesi’ne gönderme kararı (karar yayınlanmamıştır). 
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İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin (2006/8 esas numaralı davasında) 13.10.2006 
tarihli Anayasa Mahkemesi’ne gönderme kararı (karar yayınlanmamıştır). 
 
İstanbul 2. Vergi Mahkemesi’nin 09.07.2009 tarih ve E:2008/ 2631, K:2009/ 3293 
sayılı kararı (karar yayınlanmamıştır). 
 
İstanbul 2. Vergi Mahkemesi’nin 13.02.2009 ve E:2008/3517 Sayılı Yürütmeyi 
Durdurma Kararı (karar yayınlanmamıştır). 
 
İstanbul 2. Vergi Mahkemesi’nin 15.01.2010 tarih ve E:2009/3332 sayılı 
yürütmenin durdurulması kararı (karar yayınlanmamıştır). 
 
İstanbul 2. Vergi Mahkemesi’nin 23.02.2009 tarih ve E:2009/32 sayılı yürütmenin 
durdurulması kararı (karar yayınlanmamıştır). 
 
İstanbul 2. Vergi Mahkemesi’nin 29.06.2009 tarih ve E:2009/219, K:2009/3210 
sayılı Kararı (karar yayınlanmamıştır). 
 
İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin 27.10.2009 tarih ve E:2009/1669, K:2009/1625 
sayılı Kararı (karar yayınlanmamıştır). 
 
İstanbul 6. Vergi Mahkemesi’nin 15.10.2009 tarih ve E:2009/2012, K:2009/2781 
sayılı kararı (karar yayınlanmamıştır). 
 
İstanbul 8. Vergi Mahkemesi’nin 11.09.2009 tarih ve E:2009/1928 sayılı yürütmeyi 
durdurma kararı (karar yayınlanmamıştır). 
 
İstanbul 8. Vergi Mahkemesi’nin 27.10.2009 tarih ve E:2009/1017, K:2009/2790 
sayılı kararı (karar yayınlanmamıştır). 
 
İzmir 4. Vergi Mahkemesi’nin 14.10.2005 tarih ve E:2005/401, K:2005/1135 sayılı 
kararı. 
 

 


