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ÖNSÖZ 

Modern devletlerin en önemli finans kaynaklarından biri olan vergiler, 

idareler ile mükellefler arasında pek çok ihtilaflı konunun ortaya çıkmasına 

sebep olmuştur. Özellikle vergilerin tahsilâtı amacıyla kamu idarelerine 

tanınan üstün yetkiler, tarafların sık sık karşı karşıya gelmesi ve çoğunlukla 

konunun yargı mercileri önüne taşınması sonucunu doğurmaktadır. 

Anayasamızda vatandaşlık ödevi olarak tanımlanan ama vatandaşlar 

açısından çoğunlukla gelirinin elinden alınması olarak değerlendirilen 

vergilerin, tahsilâtı amacıyla idarelere tanınan en önemli yetkilerden biri de 

belli bir miktarın üzerinde vergi borcu olan kişilerin yurt dışına çıkışının 

yasaklanabilmesidir. Gerek, ulusal anayasalarda gerekse uluslar arası insan 

hakları belgelerinde koruma altına alınmış kişi temel hak ve özgürlüklerinden 

birinin kısıtlanması anlamına gelen vergi borcu nedeniyle yurt dışına çıkış 

yasağı, taşıdığı bu önem nedeniyle çalışma konusu olarak seçilmiştir. 

Bu çerçevede,  tez konusu olan vergi borcu nedeniyle yurt dışına çıkış 

yasağı uygulaması incelenirken kamu idaresine tanınan bu yetkinin 

kullanılması sırasında ortaya çıkan sorunlar tespit edilerek kişi hürriyeti ile 

kamu otoritesi arasındaki dengenin korunması bağlamında bu sorunların 

nasıl gidermesi gerektiği doktrinde yer alan düşünceler yardımıyla 

anlatılmaya çalışılmıştır. 
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GİRİŞ 

Seyahat özgürlüğü, ulusal anayasalarda ve uluslar arası insan hakları 

belgelerinde koruma altına alınan başlıca temel özgürlükler arasında yer 

almaktadır. Dolaşım, gidip-gelme, yer değiştirme ve yerleşme serbestliğini 

ifade eden seyahat özgürlüğü; insanların en temel gereksinimlerinden biri 

olan hareket etme ihtiyacını karşılamakta ve insanların maddi ve manevi 

varlıklarını geliştirme hakları ile yakından ilgili bulunmaktadır. Aynı zamanda 

bu özgürlük; insanlığın ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan ilerlemesinin 

de başlıca koşullarından birini oluşturmaktadır.  

İnceleme konumuz olan vergi borcu nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı 

kavramı ise, fertlerin belirli bir miktarın üzerinde vergi borcu bulunmaları 

halinde seyahat özgürlüğünün bir parçasını oluşturan ülke dışına hareket 

etme özgürlüğünün sınırlanmasını ifade etmektedir. Geniş anlamda seyahat 

özgürlüğünün kapsamı içerisinde yer alan bu özgürlük, çeşitli hukuki 

metinlerle bireylere tanınan bir negatif statü hakkı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Özellikle çağımızda ülkeler arası iletişim ve etkileşimin sürekli 

gelişmekte olmasından ötürü, söz konusu özgürlüğün önemi gün geçtikçe 

artmaktadır. Bireyler ticari, kültürel, sosyal ya da turistik gayelerle veya sağlık 

sorunlarına çözüm bulmak ve aile fertlerini ziyaret etmek gibi çeşitli 

nedenlerle, bulundukları ülkeden bir diğerine seyahat etme ihtiyacı 

hissetmektedirler. Bu ise kişinin bulunduğu ülke dışına hareket etme 

özgürlüğünü, hareketin amacına göre başka birçok hak ya da özgürlükle 

yakından ilgili kılmaktadır. Dolayısıyla ülke dışına hareket etme özgürlüğünün 

kullanılmasına engel teşkil eden vergi borcu nedeniyle yurt dışına çıkma 

yasağının hangi hallerde ve hangi koşullarla uygulanacağı, sadece bu 

özgürlüğün kendisi açısından değil; diğer birçok temel hak ve özgürlük 

bakımından da büyük önem taşımaktadır.  
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 23. maddesinde seyahat özgürlüğünü 

güvence altına almıştır. Seyahat özgürlüğünün yer yönünden kapsamı 

açısından yukarıda değindiğimiz ayrıma paralel bir şekilde, Anayasa’nın bu 

maddesinde ülke dışına hareket etme özgürlüğü de açıkça düzenlenmiş 

bulunmaktadır. (AY. md.23/f.3) 

Anayasa’nın 23. maddesinde “vatandaşın yurt dışına hürriyeti”nden 

söz edilmiştir. Bu noktada madde kavram sorunu açısından ele alındığında; 

kullanılan “yurt dışına çıkma hürriyeti” ibaresi ile sadece Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşlarının Türkiye sınırları dışına çıkma özgürlüğünün güvence altına 

alındığı ileri sürülebilecektir. Bununla birlikte tabiidir ki, Türkiye dışına çıkma 

konusunda yabancılar da seyahat özgürlüğüne sahiptir ve bu özgürlük, yine 

Anayasa’nın 23. maddesinin koruması altındadır.  

Konuyla ilgili uluslar arası insan hakları belgelerinde ise; kişinin ‘yurt 

dışına çıkma hürriyeti’ değil; ‘kendi ülkesi de dâhil olmak üzere herhangi bir 

ülkeyi terk etme hakkı’ güvence altına alınmaktadır. Böylelikle kişinin, sadece 

vatandaşlık bağı ile bağlı bulunduğu devletin ülkesini değil, bu belgeleri taraf 

olan tüm devletlerin ülkesini terk etme hakkı tanınmakta ve güvence altına 

alınmaktadır. Dolayısıyla da kişiye, sınırları yurt dışına çıkma hürriyetinden 

daha geniş olan bir özgürlük tanınmaktadır. 

Çalışmamızda konu ağırlıklı Türk Hukuku açısından ele alınacak olup,  

asıl olarak Türkiye dışına çıkma özgürlüğü ile kişinin bu özgürlüğü 

kullanmaktan alıkonulması kapsamında değerlendirmelerde bulunulacaktır. 

Nitekim çalışma içeriğinde incelenen vergi borcu nedeniyle yurt dışı çıkış 

yasağı, sadece vatandaşlar hakkında değil yabancı kimseler hakkında da 

uygulanabilmektedir. Türk Hukukunda vergi borcundan kaynaklanan yurt 

dışına çıkma özgürlüğünün kısıtlanmasına ilişkin temel düzenleme Pasaport 

Kanunu’nun 22. maddesindeydi. Söz konusu maddenin Anayasa 

Mahkemesi’nce iptal edilmesi üzerine vergi borcundan kaynaklanan yurt 

dışına çıkış yasağı 6183 sayılı Kanunun 36/A maddesinde düzenleme altına 

alınmıştır. Kimi temel hak ve özgürlüklerini etkileyen bu uygulamanın 
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Anayasamıza ve Uluslar arası Sözleşmede öngörülen koşullara uygun olup 

olmadığının incelenmesi büyük önem arz etmektedir. 

Bu çalışmanın birinci bölümünde genel olarak verginin tanımı yapılmış, 

kişilerin vergi kaçırma nedenlerine kısaca değinildikten sonra vergi gelirlerinin 

kamu maliyesi açsından önemi üzerinde durulmuştur. Kamu alacaklarının 

tahsilâtını güvence altına almak amacıyla kamu idarelerine tanınan 

yetkilerden kısaca bahsedilmişti.  

Çalışmanın ikinci bölümünde ise temel hak ve hürriyetlerden biri olan 

seyahat özgürlüğünün ulusal ve uluslar arası düzenlemelerde tanımlanan 

genel çerçevesinden bahsedilerek İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin 

Riener Kararına örnek olarak incelenmiştir. 

Son bölümde ise vergi borcundan kaynaklanan yurtdışına çıkış 

yasağını düzenleyen Pasaport Kanunu’nun 22. maddesi, bu maddenin 

iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı ile 5766 sayılı kanun ile yapılan 

yeni düzenleme incelenmiştir. Ayrıca yurt dışına çıkış yasağının konuluş 

amacına hizmet edip etmediği ve buna ilişkin tavsiyeler tartışılmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

VERGİ GELİRLERİNİN KAMU MALİYESİ AÇISINDAN ÖNEMİ VE 

TAHSİLİNE İLİŞKİN ALINAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

1. VERGİ KAVRAMI 

İnsanlık tarihinin en ilkel örgütlenme biçiminden başlayarak siyasi bir 

toplum haline gelmesine kadar olan süreçte ortaya çıkan toplumsal ihtiyaçlar; 

bireylerin yaratmış oldukları değerin bir kısmını devlete vermeleri veya 

devletin bunlara el koyması seklinde karşılanmıştır. Önceleri daha ziyade din 

ve ahlak duygularıyla isteğe bağlı olarak verilen iktisadi kıymetler daha 

sonraları zorunluluk içeren ve kurallara bağlanan bir şekil almış ve vergi 

kavramı ortaya çıkmıştır. 

Vergi, kamu giderlerini karşılamak amacıyla, mali güçlerine göre, yasal 

dayanakla gerçek ve tüzel kişilere getirilen bir yükümlülüktür. Belli bir 

hizmetten doğrudan yararlanma karşılığı olmayan vergi, kamusal mal ve 

hizmet üretimleri için yapılan giderlere ortak katılım payını ifade eder.1  Vergi; 

Türkçe bir terim olup, kökeni itibariyle anlamı; hediye edilen, karşılıksız 

verilen bir değeri belirtmektedir.2 

Vergi kavramı konusunda gerek eski, gerekse yeni malî literatürde tam 

bir görüş birliği olmayıp, aksine verginin tanımı zamanın gereklerine ve 

tanımı yapan maliye yazarlarının benimsemiş oldukları devlet anlayışına göre 

değişmektedir. 

                                                 
1   Prof. Dr. Nurettin Bilici, Vergi Hukuku, Seçkin Yayınları Ankara 2006 12. Bası, s.11 
2  Hakan Yılmaz, Türkiye'de Vergi Yapısı Ve 1980'den Sonra Sektörel Vergi Yüklerinin 

Gelişimi. DPT, Uzmanlık Tezleri, s. 4, <http://ekutup.dpt.gov.tr/vergi/yilmazh/vergi.html> 
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Gerçekten, rasyonalist-ferdiyetçi devlet görüsüne dayanan istifade 

teorisi taraftarlarına göre vergi, kamu hizmetlerinin karşılığı olarak özel 

kesimden kamu kesimine transfer edilen bir «bedel» olduğu halde, modern 

malî anlayışa daha yakın olan organik-kolektivist devlet görüsüne dayanan 

«fedakârlık», «vazife» veya daha doğru bir ifadeyle «iktidar teorisi»ne göre 

vergi, devlet görevlerinin yerine getirilmesi için fertlerin kamu hizmetlerinden 

yararlanma olanakları ve ölçüsü dikkate alınmaksızın ödeme güçlerine göre 

tek taraflı olarak devletçe saptanan kayıtsız şartsız zorunlu ödemeler olarak 

kabul edilmektedir.3 

2. VERGİ GELİRLERİNİN DEVLETLER AÇISINDAN ÖNEMİ 

Toplumların iktisadi ve sosyal gelişmesi ile beraber, kamu hizmetlerine 

talep de artmakta ve devlet faaliyetleri genişlemektedir.4 Kamu hizmetlerine 

olan talebin karşılanabilmesi ve genişleyen devlet faaliyetlerinin 

finansmanının sağlanabilmesi için kamu gelirlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Kamu kesiminin gelir elde etme gereği, geniş ölçüde kamusal üretimin 

finansmanından doğmaktadır. Ancak hemen belirtilmeli ki bu zorunluluk 

kamu gelirlerini doğuran en önemli unsur olsa da tek unsur değildir. Devletin 

çağdaş toplumlarda yüklendiği çok çeşitli görevler, kamu gelirlerine 

başvurulmasını gerektirmektedir. Diğer ülkelerde de olduğu gibi ülkemizde de 

kamu gelirinin büyük kısmını vergiler oluşturmaktadır. 

Vergi, devletin fonksiyonlarını gerçekleştirebilmesi bakımından önemli 

bir finansman aracı olmasının yanı sıra gelir dağılımının düzenlenmesi ve 

ekonomik istikrarın sağlanması gibi sosyo-ekonomik amaçların 

gerçekleştirilmesinde de önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Böylece vergi bir yönüyle devletin işlevlerini görmesinde ve programlarını 

uygulamasında kamusal, öteki yönüyle de kişilerin ceplerine uzanan ve 

onların ekonomik yaşamlarına yön veren devlet eli olması dolayısıyla bireysel 

                                                 
3  Hakan Yılmaz, a.g.t, s.23 
4  Esfender Korkmaz, Vergi Yapısı Ve Gelişimi,  İ.Ü. Fakültesi Yayınları, No:2989/489, Gür-ay 

Matbaası, İstanbul, 1982 
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bir etkinlik olmaktadır.5 Başka bir deyişle vergi, dayanağını kamu hukukunda 

bulmakta ancak etkisini kamusal alanda ve kişilerin özel ekonomik 

yaşamlarında göstermektedir. Gerek finansman ihtiyacının sağlanması, 

gerekse sosyal ve ekonomik amaçların gerçekleştirilmesi bakımından vergi 

almak durumunda olan devlet, mali egemenliğinden hareketle vergilendirme 

yetkisini kullanmaktadır. Vergi alma, devletin sahip olduğu hukuki ve fiili bir 

güçtür. Özellikle günümüzde üstlendiği sosyal görevlerinin ağırlığı dikkate 

alındığında devlet için vergi almanın bir hak ve yetki olmanın yanı sıra önemli 

bir görev olduğu kuşkusuzdur. 

Ayrıca vergi gelirlerinin toplam kamu gelirleri içerisindeki payının 

büyük olması ülkeler arasında gelişmişlik göstergesidir. Gelişmiş ülkelerde bu 

oran %90'ların üzerinde iken gelişmekte olan ülkelerde %70'lerin altında 

gerçekleşmiştir. Özellikle ülkemizde son yıllarda daha çok konuşulmaya 

başlanan kayıt dışı ekonomi nedeniyle vergi gelirlerinin toplam kamu gelirleri 

içerisindeki payı ortalama % 84’tür.6 Gelişmekte olan ülkelerdeki bu oranın 

düşüklüğü kayıt dışılığın önemli bir problem olduğunu göstermektedir. Vergi 

gelirlerindeki yetersizlikler kamu harcamalarının finansmanında borçlanma ve 

para basma yollarına gitmeyi zorlamakta ve enflasyonist açığı sürekli 

genişletmektedir.  

Devlet açısından en önemli finans kaynağı olan vergi, bireyler 

tarafından genelde hoş karşılanmayan bir ‘külfet’tir. Bu nedenle bireylerin, en 

azından bir kısmının, her zaman vergiye karşı doğal bir tepki içerisinde 

olacaklarını söylemek mümkündür. Vergiler, nihayetinde bireyin kullanılabilir 

gelir ya da servetinin azalması sonucunu doğurur. Bu nedenle, bireylerin 

vergi ödemekten kaçınmak istemelerini insanın doğasına uygun bir reaksiyon 

olarak değerlendirmek gerekir. Bu şekildeki bir doğal tepki hareketi, bilinçli bir 

vergi ödememe ya da vergiden kaçınma eylemine dönüşebilir. Vergi 

                                                 
5  Yılmaz Aliefendioğlu, “Türk Anayasası Açısından Vergilemenin Sınırları”, Danıştay Dergisi 

Atatürk’ün Doğumunun 100. yılı Özel Sayısı s.68 
6  Ayrıntılı istatistikler için bkz. 

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/GBG/Tablo_1.xls.htm (Erişim Tarihi: 

10.02.2010) 
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gelirlerinin doğru yerlerde harcanmadığı düşüncesi mükelleflerin vergi 

bilincini olumsuz etkilemektedir. Bu düşünceye sahip bir mükellef ise vergiyi 

şahsi kazancının elinden alınması olarak değerlendirmektedir. Bu hususlar 

dikkate alındığında kamu maliyesi açısından tartışmasız öneme sahip olan 

vergilerin tahsilâtı büyük önem arz etmektedir. 

3. VERGİ KAÇAKÇILIĞININ NEDENLERİ 

Doktrinde vergi kaçakçılığının nedenleri ile ilgili farklı sınıflandırmalar 

bulunmasının nedeni konu ile ilgili kesin bir sınıflandırma yapmanın 

zorluğundan kaynaklanmaktadır.7 Bu nedenlerin çoğu zaman geçişkenlik 

gösterdiği dikkate alındığında tanımlanan başlıkların iç içe geçme durumu 

söz konusu olmaktadır. Genel itibariyle vergi kaçakçılığının nedenlerini tarihi 

nedenler, kişisel nedenler, ekonomik ve mali nedenler, hukuki nedenler ve 

idari nedenler başlıkları altında toplanabilir 

3.1. Kişisel Nedenler 

Kişiler vergi kaçırmaya karar vermeden önce karşılaşacakları ceza 

veya zarar ile sağlayacakları nihai faydayı karşılaştırırlar. Gelirin devlete değil 

kazanana ait olduğu, verginin karşılığı olarak devletten yeterince hizmet 

alınamadığı, haksızlığa uğrandığı, vergilerin doğru yerlere ve hukuka uygun 

olarak harcanmadığı ve verginin harcama ve tasarrufları azaltacağı gibi 

kişisel düşünceler bireylerin vergi kaçakçılığına yönelten nedenlerdir.8  

Bunların yanı sıra yaş, cinsiyet, medeni durum ve eğitim durumu gibi 

kişisel özelliklerin de vergi kaçakçılığına etkilerinin bulunduğu belirtilmekte ve 

                                                 
7  Mahmut Kaşıkçı, Türk Hukukunda Vergi Kaçakçılığı Suçları, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), 

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1999, s. 18-37. 
8  Yusuf Karakoç, “Hukuki Nedenlerden Kaynaklanan Vergi Kayıp ve Kaçakları”, Türkiye’de 

Vergi Kayıp ve Kaçakları Önlenmesi Yolları, 19. Maliye Sempozyumu Kitabı, Uludağ 

Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, Antalya, 10-14 Mayıs 2004, s. 101-102 (Vergi Kaçakları). 
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bu kişisel özelliklerle vergi kaçakçılığı arasındaki etkileşimi ölçmek amacıyla 

gerek vergi idarelerine gerekse doktrine görevler düştüğü ifade edilmektedir. 

3.2. Mali ve Ekonomik Nedenler 

Kayıt dışı ekonominin büyüklüğü ve vergi kaçakçılığı ekonomik 

rekabetin önündeki en büyük engellerden biridir. Rekabet edilen işletmelerin 

vergi kaçırdığı durumlarda rekabet edebilmek için vergi kaçırmak zorunluluk 

haline gelmektedir. Çünkü vergi işletmeler için önemli bir maliyet unsurudur 

ve fiyatları doğrudan etkilemektedir. 

Vergilerin ağırlıklı olarak dolaylı vergilerden oluşması, ücretler 

üzerinden alınan vergilerin kaynakta kesilmesi, beyannameli mükellefiyette 

mükellef sayısının ve beyan tutarlarının düşüklüğü gibi nedenler vergi 

sisteminin adil olmadığına dair algı oluşturmaktadır.9 

3.3. Tarihi Nedenler 

Verginin zora dayanma özelliği tarihin her döneminde vergiye karşı 

tepki oluşmasına neden olmuştur. Özellikle mutlak güce sahip hükümdarların 

çalışıp çabalayan kişilerin servetlerini kendi servetlerine katmaları, verginin 

mağluplardan alındığına dair bir algı oluşturmuştur.10 

Milletlerin karakterleri de vergiye karşı farklı tutumlar geliştirmelerine 

sebep olmaktadır.11 Vergilerin mevcut oldukları süre, yurttaşların vergiyi 

kabullenmeleri açısından etkilidir.12 Örneğin ülkemizde bugünkü anlamıyla 

                                                 
9  Fatih Saraçoğlu, “Yaş-Cinsiyet-Medeni Durum ve Eğitim Durumunun Vergiye Karşı Tutum 

Üzerine Etkilerinin Anket Sonuçları Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Karamanoğlu Mehmet 

Bey Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl 10, Sayı 15 (Aralık 2008), s. 17-21  
10  Öztekin Tosun, Hileli Vergi Suçu, İstanbul Üniversitesi Yayını, İstanbul, 1955, s. 10. 
11  Nihat Edizdoğan, Metin Taş ve Ali Çelikkaya, Vergi Ceza ve Yargılama Hukuku, Ekin 

Yayınevi, Bursa, 2007, s. 47. 
12  Marcel- Francis Capet, Vergi Kaçakçılığı, çev. Celal Erçoklu, Maliye Tetkik Kurulu Yayını, 

Ankara, 1954, s. 27.  
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vergilerin alınmaya başlamasının üzerinden yüzyıl dahi geçmemiştir. Bunun 

yanı sıra vatandaşlık anlayışının oluşmaması, her şeyin devletten beklenmesi 

vergi bilincinin yerleşmesini engellemekte13 ve vergi kaçırmayı bir hak haline 

getirmektedir. Vergi ile demokrasinin gelişimi arasında yakın bir ilişki vardır. 

Yurttaşların ödedikleri vergilerin nerelere harcandığının hesabını sormaları 

demokrasinin gelişmesinde önemli bir paya sahiptir. Söz konusu tarihsel 

nedenlerle ülkemizde vergi bilinci yerleşmemiştir.14 

3.4. İdari Nedenler 

Vergi kaçakçılığının idari sebepleri arasında gösterilen denetim 

yetersizliği hem denetim görevi bulunan personel sayısının azlığı hem de 

vergi denetimine ilişkin organizasyonun yetersizliğini kapsamaktadır. Bunların 

sonucu olarak vergi inceleme oranları % 2 ile % 4 arasında seyretmektedir.15 

Yürütülen vergi incelemeleri de ağırlıklı olarak kayıt altında olmayan 

ekonomik faaliyetleri kavramadığından etkin değildir. Ancak son yıllarda Gelir 

İdaresi Başkanlığı mevcut otomasyon sistemindeki bilgiler ile üçüncü 

kişilerden veri ambarına gelen verilerden hareketle kayıt dışı ekonomik 

faaliyetlere yönelmiştir. Bununla birlikte merkez vergi denetim birimlerinin 

sayısının fazlalığı ve farklı birimler içinde görev yapmaları risk analizlerine 

dayalı vergi denetiminin etkinliğini sınırlandırmaktadır. 

Genel olarak Gelir İdaresi’nin özel olarak bu idarenin taşra teşkilatının 

örgütlenme biçimi vergiyi doğuran olayı tespit etme konusunda yeterli ve 

etkin değildir. Kayıt dışı ekonominin büyük olduğu ülkelerde vergi doğuran 

olayı kavrayabilmek bu olayın meydana geldiği zaman dilimi içerisinde tespit 

edilebilmesine bağlıdır. Daha sonradan yapılan vergi denetimleri ile kayıt dışı 

                                                 
13  Kemal Başlar, Kriminal ve Kriminolojik Yönden Vergi Kaçakçılığı, (Yayınlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1989, s. 126. 
14  Benzer görüş için bkz. Kaşıkçı, s. 32. 
15  Şükrü Kızılot, Şafak Ertan Çomaklı, “Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Mevzuat Açısından 

Değerlendirilmesi”  Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Önlenmesi Yolları,19. Maliye 

Sempozyumu Kitabı,Uludağ Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü,Antalya,10-14 Mayıs 2004 
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üretim tespit edilmekle birlikte söz konusu ürünlerin kimlere satıldığı veya 

kayıt dışı alımın kimlerden yapıldığı ortaya çıkarılamamaktadır.16 

3.5. Hukuki Nedenler 

Vergilendirmeye ilişkin sistem tercihinin yapılmaması, vergi ile ilgili 

düzenlemelerin vergilemenin temel ilkelerine aykırı olmasına ve vergi 

kaçaklarına yol açmaktadır.17 

Vergi kanunlarında sık sık değişiklikler yapılması, düzenleme alanı 

vergi olmayan kanunlarla istisna ve muafiyet getirilmesi, imla kurallarına 

uyulmaması, idari düzenlemelerde hukukçulardan gereği gibi 

yararlanılmaması kanunların anlaşılması, yorumlanması ve uygulanması 

bakımından sıkıntılar meydana getirmekte18, idare ile mükellefler arasında 

çok sayıda hukuki uyuşmazlığın oluşmasına neden olmaktadır. 

Vergi kanunları ile ilgili değişiklik sürecinin hızlı olması düzenlemenin 

iyi hazırlanmasına ve tartışılmasına engel olmakta19, bazen yapılan 

değişikliği değiştirmek için tekrar kanun çıkarılması gerekmektedir. Vergi 

mevzuatının karmaşıklığı ve anlaşılmazlığının tek nedeni vergi 

kanunlarındaki sık sık yapılan değişiklikler değildir. Bunun yanı sıra kanunî 

düzenlemelerle idareye verilen yetkiler sonucunda çok sayıda idari 

düzenleme (Bakanlar Kurulu Kararı, genel tebliğ, sirküler vs.) yapılmaktadır. 

Hem vergi kanunları hem de bu kanunlara ilişkin ayrıntılı açıklamalar içeren 

idari düzenlemelerin çokluğu, zaman zaman idari düzenlemelerin kanunları 

aşması; vergi mevzuatının takibini zorlaştırmakta, mükelleflerin vergiye 

uyumunu önlemektedir. 

                                                 
16  Turgut Candan, “Yargı Kararları Işığında Vergi Kayıp ve Kaçağı”, Türkiye’de Vergi Kayıp 

ve Kaçakları Önlenmesi Yolları, 19. Maliye Sempozyumu Kitabı, Uludağ Üniversitesi İİBF 

Maliye Bölümü, Antalya, 10-14 Mayıs 2004, s. 270. 
17  Karakoç, a.ge. , s. 93. 
18  Candan, a.g.e., s. 263 
19  Karakoç, a.g.e., s. 95. 
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Vergi afları vergi cezalarının uygulanabilirliğini ve etkinliğini azaltarak 

vergi ödeme bilincinin oluşmasını engellemektedir. Sık sık vergi affının 

yapılması belli bir zaman sonra mükelleflerde yeni bir af beklentisi 

oluşturmakta ve bunun sonucunda mükellefler elde ettikleri gelirleri beyan 

etmemekte veya beyan etseler bile ödeme yükümlülüğünü yerine 

getirmemektedirler. Öte yandan vergi afları vergisini zamanında ödeyen 

mükellefler için bir hayal kırıklığı oluşturmakta sonraki zamanlarda ödeyeceği 

vergilere yaklaşımını olumsuz yönde etkilemektedir. Vergi ve diğer mali 

yükümlülüklere ilişkin oranların yüksekliği de vergi kaçakçılığının nedenleri 

arasında gösterilmektedir.20          

 Gerek mükellefin gerekse vergi idaresinin mevzuata hâkim 

olamamaları nedeniyle açılan vergi ile ilgili davaların çokluğu davaların 

sonuçlanmasının uzun sürmesine neden olmaktadır. Bu durum hem idare 

hem de mükellefler açısından zaman ve kaynak kaybına yol açmakta ve 

mükelleflerin sistem dışına kaymasına neden olmaktadır.21 

Yürürlükteki vergi mevzuatının sosyal ve iktisadi gerçeklere uygunluk 

derecesi de vergi kaçakçılığı açısından etkilidir.22 Özellikle vergi matrahından 

indirilecek giderlere ilişkin sınırlamalar söz konusu gerçeklerle 

bağdaşmamaktadır. Yapılan harcamaların önemli bir kısmının matrahtan 

indirilememesi belge pazarlığına neden olmakta bu da bir kısım ekonomik 

faaliyetlerin kayıt dışı gerçekleşmesiyle sonuçlanmaktadır. 

Vergi kanunlarında çok sayıda istisna ve muafiyete yer verilmekte 

böylece vergi matrahı erozyona uğratılmaktadır. Bunun yanı sıra toplumda 

söz konusu muafiyet ve istisnaların siyasi ve ekonomik açıdan güçlü kişiler 

ve kurumlara hizmet ettiği, bunlar tarafından daha az vergi ödendiğine dair 

bir anlayışın yerleşmesine neden olmaktadır. 

                                                 
20  Kızılot  Çomaklı a.g.e.,s.130-131. 
21  Karakoç, a.g.e., s. 105-106. 
22  Karakoç, a.g.e., s. 99; Kızılot ve Çomaklı, a.g.e.,s. 131-132 
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4. VERGİ ALACAKLARININ TAHSİL USULÜNÜN TÜRKİYE’DE 

TARİHSEL GELİSİMİ 

Kamu alacakları, devletin kamu tüzel kişiliğinden ve egemenlik 

hakkından doğan, özel hukuk süjeleri arasındaki alacak-borç ilişkisinden 

farklı olarak, ayrıcalık ve özellik taşıyan alacaklardır. Kamu alacakları, kamu 

hukukundan doğar ve bu hukukun hükümlerine tabi olurlar. Kamu 

alacağından sağlanan bu kaynaklar, kamu hizmetinin ifasına sarf edildiği için 

imtiyazlı alacak niteliği taşırlar.23 Bu nedenle kamu alacaklısı idarenin 

egemenlik hakkından doğan bu alacaklar devlete, özel hukuk alacak-borç 

ilişkisinden farklı olarak alacakların korunması açısından bir takım ayrıcalıklar 

tanımıştır.24 Söz konusu ayrıcalıklar nedeniyle amme alacaklarının takibi için 

tarih boyunca birçok kanun yürürlüğe konulmuştur. Günümüzde 

uygulanmakta olan 6183 sayılı A.A.T.U.H.K’dan önce Osmanlı İmparatorluğu 

döneminde vergi alacaklarının tahsili konusunda çeşitli düzenlemeler 

yapılmış olup şimdi kısaca bu düzenlemelerden bahsedilecektir. 

4.1. Tanzimat Dönemi Öncesi Kamu Alacaklarının Tahsili 

Tanzimat döneminden önce kamu alacaklarının tahsili iltizam usulüne 

göre yürütülmekteydi.25 İltizam yönteminde vergilerin kanunlara göre tarh ve 

tahsil hakkı, devlet tarafından bir “sabit gelir sözleşmesi” ile mültezim denilen 

üçüncü kişi veya ortaklıklara verilerek bunun karşılığında belirli bir gelir 

alınırdı. Verginin toplanması isini kendi üzerine alarak bir tür müteahhit 

fonksiyonunu gören mültezimin ödediği bedel ile tahsil ettiği tutar arasındaki 

farktan tahsil masrafları düşüldükten sonra kalan miktar, onun kazancını 

oluştururdu. Vergilerin iltizam usulü ile toplanması genellikle açık arttırma 

seklinde olur ve tahsil edeceği vergi karşılığında devlete en fazla gelir 

sağlamayı kabul eden kişi veya ortaklık iltizamı alırdı. Bu nedenle iltizam 
                                                 
23  Selahattin Tuncer, Vergi Hukuku ve Uygulaması, Yaklaşım Yayıncılık,Ankara 2003,s.261 
24  Volkan Özgüven, Vergi Borcundan Dolayı Yabancıya Yurt Dışına Çıkış Yasağı Uygulaması, 

Yaklaşım Dergisi,Mart 2007 Sayı 171 s,75 
25     Mehmet Emin Merter, Vergi Tahsil Usulleri ve Tahsilatta Etkinliğin Sağlanması, 

       Yayımlanmamıs Yüksek Lisans Tezi, s.35. 
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yöntemi vergilerin daha çok ayni olarak tahsil edildiği şartlara uygundur. 

Maliye idaresinin gereği gibi teşkilatlanamadığı bu dönemlerde, ayni 

vergilerin doğrudan doğruya tarh ve tahsili büyük güçlükler içermiştir. 

Özellikle vergi hâsılatını oluşturan büyük miktarlardaki tarım ürünlerinin 

toplanması, depolanması, taşınması ve satılması olağanüstü sermaye ve 

teşkilatlanma gerektirmiştir. Bu nedenlerle Devlet bu yükten kurtulmak için, 

ayni vergilerin toplanması isini bu konuda kuvvetli ve organize kişi ve 

ortaklara vermiştir.26 

4.2. 1861-1918 (Birinci Dünya Savası Bitimi) Arası Kamu 

Alacaklarının Tahsili 

Tazimattan sonra 1861 tarihinde bir Nizamname (ancemaatin tevzi 

olunan vergilerin tahsili) düzenlenmiştir. Söz konusu nizamname ile vergilerin 

tahsilinde imam, muhtar ve papazlar yetkili kişiler olarak belirlenmiştir. Daha 

sonra 1865 tarihli bir talimat ile vergi borçlarında zorlama hapsi uygulaması 

ve vergi tahsilinde makbuz sistemi getirilmiştir. Akabinde 1880 yılında Tahsili 

Emval Nizamnamesi düzenlenmiştir.27 

Birinci Dünya Savasında bilindiği üzere Osmanlı İmparatorluğu da yer 

almıştır. Savaş üç kıtada ve uzunca bir süre devam etmiştir. Harbi finanse 

etmek iktisadi hayatın akısını devam ettirebilmek için bilinçli ve akılcı 

ekonomik ve sosyal mali sonuçlar meydana getirecek iktisat tedbirleri almak 

zorunluluğu ortaya çıktı. Kamu borçları, devlet bütçeleri, kamu harcamaları 

büyük artışlar gösterdi. Savaş bitince kamu harcamalarının savaş içindeki 

hızlı artış temposu durdu. Fakat devlet tarafından karşılanacak toplumsal 

ihtiyaçlar ve bunun sonucu olarak kamu harcamaları Birinci Dünya 

Savası’ndan önceki düzeye indirilemedi.28 

                                                 
26   Adnan Gerçek, Türk Vergi Hukukunda Tahsilât İşlemi ve Etkinliği, Ekin Kitabevi, Bursa,     

2003, s.4. 
27     Gerçek,a.g.e., s,33 
28  İsmail Türk, Maliye Politikası, Turhan Kitapevi, Ankara, 2001, s.7. 
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4.3. 1919-1954 (Tahsili Emval Kanununun Yürürlükte Olduğu 

Dönem) Arası Kamu Alacaklarının Tahsili 

Tahsili Emval Kanunu 5 Ağustos 1325(1919) tarihinde uygulamaya 

konulmuştur. İlk hazırlandığı zaman sınırlı birkaç vergiyi (emlak ve akar, 

arazi, hazine namına alınan mukattaai zemin ve temettü ve arazi miriye 

üzerinden tarh olunan asar bedeli, maarif ve teçhizat hisseleri ve tezkere 

esmanı, tahrir masrafları ve arazi üzerine tarh olunan asarın tarh işlemlerinin 

masraf karşılıkları) kapsamı içine almaktaydı. Zaman içersinde çeşitli 

kanunlarda Tahsili Emval Kanununa atıflar yapılmış, merkezi idarenin dışında 

özel idareler ve belediyelere ait bir kısım alacaklarda adı geçen kanuna atıflar 

yapılarak kapsamı genişletilmiştir. Kaldı ki 6183 sayılı kanunun 

düzenlenmesindeki başlıca nedenlerden biri de söz konusu atıflardır. 

Tahsili Emval Kanunu hem para hem de hapis cezasını içeren bir 

kanundu. Tahsilâtlar mal sandığı, tahsil şubesi ve tahsildarlar tarafından 

makbuz karşılığı yapılmaktaydı. Kamuya olan borçlarını ödemeyenler, 

günümüzde vergi idaresinin uyguladığı ve halk arasında “yüzsüzler listesi” 

olarak bilinen vergi borçluları listesine benzer bir listeye yazılarak asılırdı. 

Kanunlarda belli edilen taksit ve tediye zamanlarında borçlarını 

ödemeyenlerin defteri düzenlenerek 10 gün süre ile asılı bulundurulurdu. Bu 

süre geçtiği halde borç ödenmezse borçlunun menkul ve gayrimenkul malları 

haczedilerek zorla tahsil yoluna gidilirdi. Borcunu ödeyebilecek durumda olup 

ta ödemeyenler İhtiyar Kurulu’nun mazbatası ile sabit bulunup bir ay süreyle 

hapis yatarlardı.29 

Bilindiği üzere 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 09.06.1932 yılında 

T.B.M.M.’de kabul edilerek 19.06.1932 tarih ve 2128 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tahsili Emval Kanununda yer alan 

boşluklar, İcra ve İflas Kanunu hükümlerinden faydalanılarak doldurulmaya 

                                                 
29  Osman Bakır, Türk Vergi Hukukunda Kamu Alacağının Tahsilini Güvence Altına Alan 

Önlemler,Yüksek Lisans Tezi, www.malihukuk.net, Erişim Tarihi: 28.09.2009 

http://www.malihukuk.net/
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çalışılmış, ancak birçok işlemde ihtilaflar çıkmış ve Maliye Bakanlığından 

çözüm istenmiştir.30 

Kamu alacaklarının özel hukuk ilişkilerinden doğan alacaklardan içerik 

itibariyle farklı olması, kamu alacaklarının takip ve tahsilinde genel takip 

sisteminden ayrı, daha seri ve özel bir takip sisteminin uygulanması 

zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır.” Bu ve yukarıda belirtilen gerekçelere 

28.07.1953 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. 

uygulamaya konulmuş ve günümüze kadar yürürlülükte kalmıştır. 

4.4. 1954 ve Sonrası (Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında 

Kanunun Yürürlükte Olduğu Dönem) Kamu Alacaklarının Tahsili 

Devlet, kamu hukukuna dayanarak, diğer bir deyimle astlık-üstlük 

ilişkisi içinde alacaklarının ödenmesini sağlamak istemektedir. Bu alacak özel 

hukuk ilişkilerinden doğan alacaktan farklıdır. Dolayısıyla özel hukuk 

alacaklarından ayrı nitelikteki hukuk kuralları ile düzenlenmesi 

gerekmektedir31 Vergi Hukukunun dallarından Vergi İcra Hukuku; devletin 

vergi alacağının güvence altına alınması ve ödenmemesi durumunda 

uygulanacak önlemleri içermektedir.32 Kamu alacaklarının özel hukuk 

ilişkilerinden doğan alacaklardan içerik itibariyle farklı olması, kamu 

alacaklarının takip ve tahsilinde genel takip sisteminden ayrı, daha seri ve 

özel bir takip sisteminin uygulanması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır.33 Bu 

gerekçelerle 28.07.1953 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 6183 sayılı 

Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulamaya konulmuş ve 

günümüze kadar yürürlülükte kalmıştır. Bu hukuk dalına ilişkin düzenlemeler 

Kamu Alacaklarının Tahsilinde günümüzde halen kullanılmakta olan 6183 

                                                 
30   6183 sayılı Kanun Tasarının Gerekçesi. 
31  Sadık Kırbaş,  Vergi Hukuku, Siyasal Kitabevi, Aralık 2008,s.37. 
32  Nurettin Bilici, age, s.35 
33  Nur Bozdoğan, 6183 Sayılı Kanun Açısından Haciz Uygulamasında İstihkak İddiasının 

İncelenmesi ve Değerlendirilmesi, Vergi Sorunları, Eylül 2002, Sayı 168,s.104. 
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sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre 

yapılmıştır.  

Kanun tasarısının gerekçesinde, kamu alacaklarının ödenmesinde ve 

zorla tahsilinde uygulanması gereken ilkeler ve esaslar söyle 

sıralanmaktadır; 

- Kamu alacağını ödemekle mükellef olanlara, ödeme bakımından her 

türlü kolaylığı göstermek, 

- Kamu alacağının tahsili için modern tahsil yöntemleri kullanmak, 

- Borçlu mükellefin “hapsen tazyiki” yönteminin uygulanmaması, 

- Kamu idarelerinin alacaklarının “emniyet altında bulundurularak kolay 

ve seri bir şekilde tahsil edilebilmesi. 

Geniş anlamı ile kamu alacaklarının tahsil aşamasını kurallara 

bağlayan 6183 Sayılı Kanun, bünyesinde kamu idarelerinin alacaklarını cebri 

icra aşamasından öncede korumaya yönelik olarak mal bildiriminde 

bulunulması, teminat istenmesi, ihtiyati haciz ve tahakkuk uygulanması, iptal 

davası açılması, uygun koşullar oluştuğunda ortaklığın feshinin istenmesi, 

kamu alacaklarına rüçhaniyet hakkı tanınması, sorumluluk kurumu, yurt 

dışına çıkısın yasaklanması, takas uygulaması gibi müesseseleri 

bulundurmaktadır.34 

1954 yılında yürürlüğe giren Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında 

Kanunun günümüze kadar yasama organı tarafından kabul edilen 19 ayrı 

kanun ile değişikliğe uğramıştır. Ancak bu değişiklikler kanunun özünden 

ziyade zamanın koşullarına uygun olarak ihtiyaçlar çerçevesinde 

gerçekleştirilmiştir.  

                                                 
34  Nur Bozdoğan,a.g.m. s.104 
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5. KAMU ALACAKLARININ KORUNMA YOLLARI VE                           

VERGİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

Vadesi geldiği halde ödenmemiş kamu alacağının takibatı tahsil 

dairesince kamu borçlusuna gönderilen ödeme emri ile başlamaktadır. 

Ödeme emri ile borcun 7 gün içinde ödenmesi veya mal bildiriminde 

bulunulması lüzumu tebliğ olunmaktadır. Ödeme emrinin tebliği ve verilen 7 

günlük süre sonucunda borç ödenmediği takdirde, tahsil dairesince 6183 

sayılı kanunun 54’üncü maddesinde belirtilen cebren tahsil şekilleri 

uygulamaya sokulmaktadır. 

“Karşılıksız yapılan kamu hizmetlerine ilişkin kamu harcamalarının 

kaynağı esas olarak karşılıksız olarak alınan vergilerle feri’leri ve yine 

karşılıksız olarak ve kamu gücüne dayanılarak alınan devlet gelirleridir. Bu 

gelirler karşılıksız alındıklarından bir dirençle karşılaşmaları da doğaldır. Bu 

nedenle, alacakların zor kullanılarak tahsil edilmeleri için bazı önlemlerin 

alınması gerekir. Ödeme gönüllü olarak ya da cebren olabileceği gibi bazı 

durumlarda da ödenecek asamaya gelmemiş alacakların tahsilinin tehlikeye 

girmesini önlemek için önlemler almak gerekir.35” 

Amme alacaklarının hususi kanunlarla belirlenen zamanlarda 

mükellefleri tarafından rızaen ödenmesi esastır. Mükelleflerin gerek kendi 

beyanı üzerine ve gerekse re’sen, ikmalen ve idarece tarh olunarak tahakkuk 

eden amme borçlarını ödememesi karsısında alınacak tedbirler belirlenmiştir. 

6183 Sayılı Kanunun amme alacaklarının korunması ile ilgili 

hükümlerinde göz önünde tutulması gereken husus, söz konusu hükümlerin 

amme alacağının cebri takibat ve tahsili ile değil doğrudan korunması ile ilgili 

olması bakımından tamamen farklı ilkelere dayanmakta bulunmasıdır. Bu 

müesseseler, amme alacağının tahsilinin, rıza’en ödeme veya cebren takip 

ve tahsil safhalarından önce tehlikeye girmesini önlemek, alacaklı amme 

idaresinin haklarını korumak amacını taşıyan önlemleri ifade etmekte olup; 

                                                 
35  Hakan Yılmaz,a.g.e., s.117. 
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- Mal bildiriminde bulunulması zorunluluğu, 

- Teminat isteme, 

- İhtiyati haciz, 

- İhtiyati tahakkuk, 

- Sorumluluk kurumu, 

- Kamu alacaklarına rüçhaniyet tanınması, 

- Ortaklığın feshinin istenebilmesi, 

- Takas, 

- Yurt dışına çıkış yasağı uygulaması 

şeklinde düzenlenmiştir.36 

Söz konusu düzenlemelere aşağıda kısaca olarak değinilecek, yurt 

dışına çıkış yasağına ilişkin kısım bir sonraki bölümde ele alınacaktır. 

5.1. Mal Bildiriminde Bulunulması Zorunluluğu 

“Vergi borcunu sona erdiren en doğal neden ödemedir. Ödeme vergi 

borcunun yükümlü tarafından yasalara uygun biçimde yerine getirilmesidir. 

İşlemin vergi alacaklısı yönünden ifadesine tahsil denilir. Tahsil 

vergilendirmenin son aşamasıdır; muaccel bir vergi borcu ödenmek suretiyle 

sona erer. Genel olarak bir borcun muaccel olması ödenme zamanının 

gelmiş bulunması demektir. Vergi alacağının muaccelliyeti de alacaklı 

                                                 
 36 Yılmaz Özbalcı,  Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Oluş Yayıncılık, 

2007,s.49. 
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idarenin alacağın ödenmesini isteyebileceği ve vergi borçlusunun bunu 

yerine getirmek zorunda olduğu durumu ifade eder.37” 

Kanunlarda belirlenen süreler içinde vergi borcunu ödemeyen vergi 

yükümlüsü mütemerrit duruma düşer. Burada idarenin herhangi bir işlem 

yapmasına gerek yoktur. 

Bu durumda mütemerrit durumdaki vergi yükümlüsü Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’da yer alan cezalarla karsı 

karsıya kalır. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun’da kamu alacaklarını güvenceye almak ve tahsilâtını hızlandırmak için 

çeşitli hapis cezası hükümleri bulunmaktadır. 60’ncı maddeye göre kendisine 

ödeme emri tebliğ edilen vergi borçlusu 7 gün içinde haczedilebilecek 

mallarını bildirmek zorundadır. “Malım yoktur” seklinde beyanda bulunmak da 

mal bildirimi yerine geçer. Eğer mükellef 7 gün içinde mal bildiriminde 

bulunmaz ya da borcu ödemez ise hâkimden karar alınarak üç ayı 

geçmemek üzere hapse atılarak zorlanabilmektedir. Kararı uygulayan merci 

Cumhuriyet savcılarıdır; ancak mükellef bu safhada dahi mal bildiriminde 

bulunursa hapsen tazyik kararının uygulanmasından vazgeçilir.  

Kanun koyucu mal bildirimi konusunda neredeyse hiçbir açık 

bırakmamış, mükellefleri bu hükme uymaya zorlamıştır. Örneğin malım 

yoktur diyen bir borçluya ait elinde mal bulunan üçüncü kişileri de 

yükümlendirerek, ödeme emrinin tebliğinden 7 gün içinde bu malları mal 

bildirimi ile bildirmek zorunda bırakmış, hükme riayet etmeyenler hakkında 15 

günden 6 aya kadar hapis cezası öngörmüştür. Mükellef mal bildiriminde 

bulunmadan önce 7 günlük süre içinde itirazda da bulunabilir, ancak itirazın 

sekli, incelenmesi ve itiraz incelemelerinin iadesi hususlarında Vergi Usul 

Kanunu hükümleri tatbik olunur.38 

                                                 
37  Mualla Öncel,Ahmet Kumrulu,Nami Çağan,Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara ,2008 , 

s.157 
38  Mehmet Ali Canoğlu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Yer Alan 

Cezalar, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı 172, Nisan 2006, s.28 
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5.2. Teminat İstenmesi ve Şahsi Kefalet 

Amme alacağının ödeme zamanından önce de amme borçlusu 

tarafından rızaen ödeme veya cebren takip ve tahsilinden evvel tehlikeye 

girmesini önlemek amacıyla 6183 Sayılı Kanunda düzenlenen koruma 

müesseselerinden birini de teminat hükümleri oluşturmaktadır. Genel olarak 

tanımlamak gerekirse teminat, borç- alacak ilişkisinde borcun ödenmesinin 

temini veya ödenmemesi durumunda alacaklının uğrayacağı zararın telafisi 

amacıyla alacaklıya verilen garanti veya garantileri ifade etmektedir. Söz 

konusu bu garantiler alacağın vadesinde tahsil edilememesi halinde işlerlik 

kazanmaktadır.39 

Aşağıda tam metni yer alan 6183 Sayılı Kanunun 9’uncu maddesi ile 

düzenlenmiş olan teminat isteme, kamu borçlusunun malvarlığına dahil 

kıymetleri istek üzerine fakat kendi belirlemesi ile borcuna karşılık göstermek 

suretiyle amme alacağının güvence altına alınması amacına yöneliktir. 

5.2.1. Teminat İsteme Nedenleri Ve Süreci 

6183 sayılı Kanun, 9’uncu maddesinde, kamu borçlusundan teminat 

istenmesi gerektiren durumları üç şekilde öngörmüştür. Bunlardan ilk ikisi 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Kapsamına giren vergi, resim, harç ve 

benzeri mali yükümlerden kaynaklanan kamu alacakları ile ilgilidir. 

Sonuncusu ise vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler dâhil tüm 

kamu alacaklarını ilgilendirmektedir.40 

6183 Sayılı Kanunda, Vergi Usul Kanununun 344’üncü maddesi 

uyarınca vergi zıyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile aynı kanunun 

359’uncu maddesinde sayılan hallere temas eden bir amme alacağının 

salınması için gerekli muamelelere başlanmış olduğu takdirde vergi 

                                                 
39  Abdullah Çelik, Amme Alacağının Teminat Altına Alınması, Vergici ve Muhasebeciyle 

Diyalog, Sayı 154, Şubat 2001, s.39.  
40  Turgut Candan, a.g.e.,s.79. 
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incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplara göre belirtilen miktar 

üzerinden tahsil dairelerince teminat istenir denilmektedir. 

Vergi zıyaa uğratıldığı takdirde, vergi zıyaı cezası kesilecek ve tahsil 

dairesi, vergiyi ziya uğratan kişiden teminat isteyecektir.41 Vergi inceleme 

elemanları belirtilen durumlarda genellikle bir ön inceleme raporu düzenlerler 

veya durumu ilgili vergi dairesine yazı ile bildirirler. 

Vergi Usul Kanununun yukarıda sözü edilen ilk iki maddeye göre 

teminat istenilebilmesi için gerekli işlemlerin yapılmış olması gerekir. “Gerekli 

işlemlerden, örneğin tarhiyatın tebliğinden değil, kamu alacağını 

salınabilmesi için bu işlemlere başlanılması kastedilmektedir. 42” 

9’uncu madde hükmüne göre teminat istenecek diğer bir hal, amme 

borçlusunun Türkiye'de ikametgâhının bulunmaması ve durumunun amme 

alacağının tahsilinin tehlikede olduğunu göstermesidir. Bu özellikle dar 

mükellefiyet esasında vergilendirilenlerin amme borçları bakımından 

uygulanması gereken bir hükümdür. 

5.2.2. Teminat İstenecek Kişiler 

Teminat amme borçlusundan istenir. Muhatabı normal olarak asıl 

borçludur. Fakat bazı hallerde kanuni temsilci, ortaklardan, kefillerden ve 

varislerden de teminat istenebilir. Özellikle 6183 sayılı Kanunun 57’nci 

maddesinde kefil ve yabancı şahıs ve kurum mümessillerinin asıl borçluların 

tabi tutuldukları usullerle takip olunacağının hükme bağlanmış olması 

karsısında bunlardan teminat istenmemesi için hiçbir neden yoktur.43 

                                                 
41  Abdullah Çelik,,a.g.m. s.43.  
42  Turgut Candan,,a.g.e.,s.83. 
43  Yılmaz Özbalcı ,a.g.e.,s.168.  
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5.2.3. Teminat İsteme Süresi ve Yaptırımları 

Borçluya ne kadar süre tanınacağı hususunda, Teminat istemiyle ilgili 

olarak herhangi bir hüküm yoktur. 6183 sayılı Kanunun 8’inci maddesi ile 

yapılan atıf uyarınca, bu hallerde Vergi Usul Kanununun 14’üncü maddesi 

uyarınca en az 15 günlük süre verilmesi gerekmektedir.44 

Kamu borçlusunun istenen teminatı göstermemesinin yaptırımı 13’ncü 

maddenin 4 no.lu bent hükmü uyarınca idarenin teminat istenmesini 

gerektiren borç için ihtiyati haciz uygulaması yapmasıdır. Bu açıdan 

düşünüldüğünde ise, ihtiyati haciz kararı hiçbir müddetle kayıtlı olmaksızın 

alacaklı amme idaresinin mahalli en büyük memurunun kararıyla derhal tatbik 

olunacağından, idarenin mükelleften teminat isterken süre verebileceğine 

dair herhangi bir hüküm bulunmadığı gibi ihtiyati haczin derhal tatbik 

edileceği belirtildiğinden, teminatın süreyle kayıtlı kalmaksızın derhal 

gösterilmesi gerekir.45 

Teminat Olarak Kabul Edilebilecek Değerler 

Teminat olarak gösterilecek kıymetler 10’uncu maddede sayılmıştır. 

Bunlar; 

- Para, 

- Bankalar ve özel finans kurumlar tarafından verilen süresiz teminat 

mektupları, 

- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri 

veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil 

edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış 

değerleri esas alınır.), 

                                                 
44  Yılmaz Özbalcı ,a.g.e,s.169. 
45  Kadir Boy, “100 soruda Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun”, İstanbul 

Maliye Vakfı Yayınları, İstanbul 1997 s.6. 
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- Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat “Bu esham ve 

tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 

noksanıyla değerlendirilir.” 

- İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve 

alacaklı amme idarelerince haciz varakalarına müsteniden haczedilen 

menkul ve gayrimenkul mallar, 

Yasada belirtilen teminat türlerinden hiçbiri bulunmadığı takdirde 

kefalet de geçerli olur; ancak kefaleti ve gösterilen kefili kabul edip 

etmemekte kamu alacaklısı serbesttir46. 

5.3. İhtiyati Haciz 

Kelime anlamıyla, alacaklının, borçludaki alacağının ödenmesini 

tehlikeye düşürmeden sağlayan ihtiyari tedbirlere ihtiyati haciz denilmektedir. 

İhtiyati haciz; rehinle güvence altına alınmamış ve muaccel duruma gelmiş 

bir borcun alınmasını sağlamak amacıyla borçlunun taşınır, taşınmaz malları 

ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczedilmesidir.47 Hukuki 

açıdan bir başka tanımda ise ihtiyati haciz, alacaklının bir para alacağının 

zamanında ödenmesini güvence altına almak için borçlunun mallarına geçici 

olarak el konulmasıdır.48 

İhtiyati Haciz müessesesi, kamu alacağını korumak amacıyla 6183 

sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 13 ila 16’ncı 

maddelerinde düzenlenmiştir. 

                                                 
46  Öncel,Kumrulu,Çağan,a.g.e.,s.167.  
47   Hasan Özkan, Açıklamalı- İçtihatlı İhtiyati Tedbir, Delil Tespiti, İhtiyati Haciz ve Kamu 

Alacağının Tespitinde İhtiyati Haciz, Legal Yayımcılık, İstanbul, 2006, s.899. 
48  Nizam İpekçi, İhtiyati Haciz ve Sıra Cetveli, Sözkesen Matbaacılık, Ankara,2004,s.5. 



 24 

5.3.1.  İhtiyati Haciz Sebepleri 

İhtiyati haciz nedenleri 6183 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinde 

aşağıda belirtildiği şekilde bentler halinde sıralanmıştır. 

- 9'uncu madde gereğince teminat istenmesini mucip haller mevcut 

ise, 

- Borçlunun belli ikametgâhı 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, 

- İptali istenen muamele ve tasarrufun mevzuunu teşkil eden mallar, 

bu mallar elden çıkarılmışsa elden çıkaranın diğer malları hakkında 

uygulanmak üzere, bu kanunun 27, 29, 30'uncu maddelerinin tatbikini icap 

ettiren haller varsa. 

5.3.2.  İhtiyati Haciz Uygulama Yetkisi 

6183 Sayılı Kanunun 13’üncü maddesinde ihtiyati hacze yol açan 

hallerden herhangi birisinin olması durumunda ihtiyati haczin alacaklı kamu 

idaresinin mahallin en büyük memurunun kararı ile uygulanacağı belirtilmiştir. 
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Söz konusu maddenin bu ifadesinden, ihtiyati hacze yol açan nedenlerin 

bulunması durumunda ihtiyati haczin uygulanması zorunluluğu olduğu ortaya 

çıkmaktadır. İhtiyati hacze karar verecek memurun, belirtilen nedenler var 

ise, ihtiyati haczi uygulamamak konusunda yetkisi yoktur. İhtiyati haczi 

uygulayacak olan kamu idaresinin mahalli en büyük memuru; illerde valiler 

ilçelerde kaymakamlardır.49 Ancak söz konusu yetki 5345 Sayılı Gelir İdaresi 

Başkanlığı Ve Görevleri Hakkında Kanunun 33’üncü maddesine istinaden 

Vergi Dairesi Başkanlarına verilmiştir. Alacaklı amme idaresinin il özel idaresi 

olması halinde, ihtiyati hacze karar verebilme yetkisi valiye; belediye olması 

halinde ise belediye başkanına aittir. 

5.3.3. İhtiyati Hacze İtiraz 

İhtiyati haciz kararı uygulama tarihinden itibaren yedi gün içerisinde 

görevli ve yetkili idari yargı yerinde iptal davasına konu edilebilir. Kanunun 

15’inci maddesinde uygulama tarihinden itibaren yedi gün içinde, alacaklı 

tahsil dairesine ait itiraz islerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde ihtiyati 

haciz sebeplerine itiraz edilebileceğini belirtilmektedir. 6183 Sayılı Kanunun 

resmi gazetede yayımlandığı 28.07.1953 tarihinden bu yana değişmeyen bu 

maddede sözü edilen itiraz komisyonu deyimi, 2576 sayılı Bölge İdare 

Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanun’un 13’üncü maddesiyle, “itiraz komisyonu” deyimi, 

“vergi mahkemesi” olarak; “itiraz” deyimi de, “vergi mahkemesinde dava 

açılması” olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik anılan kanunun yayımlandığı 

20.01.1982 gününde yürürlüğe girmiştir.50 

Dava açmaya yetkili olanlar haklarında ihtiyati haciz uygulananlardır. 

Asıl borçlu veya yasal temsilcisi ihtiyati hacze karsı dava açabilir. Şirket 

ortaklarının hacze karsı bu sıfatlarıyla dava açabilmeleri için ihtiyati haczin bu 

sıfatları ile kendi haklarında uygulanması gerekir. Vergi sorumlusu olanlar 

                                                 
49  Çelik,a.g.e..s.72. 
50  Candan ,a.g.e.,s.108 
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hakkında da ihtiyati haciz uygulanması mümkün olduğundan bu sıfatları 

dolayısıyla haklarında ihtiyati haciz uygulananlarında dava açma hakları, 

hakkında ihtiyati haciz uygulanması nedeniyle bulunmaktadır.51 

Dava açma süresi 6183 sayılı Kanunun 15’inci maddesinde haczin 

tatbiki gıyapta yapılan hacizlerde haczin tarihinden itibaren 7 gündür. İdari 

Yargılama Usulü Kanununun 7’nci maddesinde mali yükümler ile ilgili dava 

açma süresi 30 gün olarak belirlenmiştir. Buna göre İdari Yargılama usulü 

Kanunu açısından ihtiyati haciz uygulamasına karsı açılacak davalarda da 

sürenin 30 gün olması gerekmektedir. 

Ancak, 6183 sayılı Kanunun dava açma süresini 7 gün olarak 

belirlenen 15’inci madde hükmü daha özel bir hüküm olduğundan, ihtiyati 

hacze karsı dava açmada 7 gün süre geçerlidir. Vergi mahkemesi kararı 

üzerine Danıştay’a gidilecek olan hallerde ise İdari Yargılama Usulü 

Kanunundaki genel esaslara göre dava süresi 60 gündür. 2557 sayılı 

kanunun 37’inci maddesi, 6183 Sayılı Kanunun uygulanmasından doğan 

uyuşmazlıklarda ödeme emrini düzenleyen dairenin bulunduğu yerdeki vergi 

mahkemesinin yetkili olduğunu belirtmektedir. Söz konusu hüküm uyarınca 

6183 sayılı kanunun 15’inci maddesine göre haklarında ihtiyati haciz 

uygulanan kişilerin bu uygulamaya karsı açacakları davada işlemi yapan 

alacaklı tahsil dairesinin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesi yetkilidir. İhtiyati 

haciz niyabetten de yapılmış olsa 15’inci maddenin ifadesinden yine aynı 

vergi mahkemesinin yetkili olacağı ortaya çıkmaktadır. 

İhtiyati hacze karsı açılan davalarda vergi mahkemesince amme 

borçlusu lehine hüküm verilse bile, ihtiyati haciz Danıştay’dan nihai karar 

çıkıncaya kadar devam eder. Söz konusu davaların açılma nedeni ihtiyati 

haciz uygulamasının usulüne uygun olmadan yapıldığı hususu ve ihtiyati 

haciz sebeplerinin bulunmadığı iddiaları olabilir. Bunun dışında ilgili amme 

alacağının esası hakkındaki iddialar mahkemece dikkate alınmaz. Amme 

                                                 
51  Yılmaz,a.g.e.,s.204 
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borcunun zamanaşımına uğramış olduğu iddiası dahi ihtiyati hacze karsı 

açılacak davalarda dikkate alınacak bir iddia teşkil etmez. 

5.4 İhtiyati Tahakkuk 

6183 Sayılı Kanunun 13'üncü maddesinin 1, 2, 3 ve 5'inci bentlerinde 

yazılı ihtiyati haciz sebeplerinden birisi mevcut ise, mükellef hakkında 

110'uncu madde gereğince takibata girişilmişse, ya da teşebbüsün 

muvazaalı olduğu ve hakikatte başkasına aidiyeti hakkında deliller elde 

edilmişse. vergi dairesi müdürünün yazılı isteği üzerine Vergi Dairesi 

Başkanı, mükellefin henüz tahakkuk etmemiş vergi ve resimlerinden Maliye 

Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek olanlarla bunların zam ve cezalarının 

derhal tahakkuk ettirilmesi hususunda yazılı emir verebilir. Vergi Dairesi 

Müdürü bu emri derhal tatbik eder. 

5.4.1. İhtiyati Tahakkukun Hukuki Niteliği ve Kapsamı 

İhtiyati tahakkuk, henüz tahakkuk etmemiş, ancak ileride tahakkuk 

edecek vergi alacağını önceden güvence altına almak için başlangıçta 

uygulanan bir müessesedir. Buna göre VUK’ da düzenlenen tarh, tebliğ ve 

itiraz yollarından geçmeden mükellefin vergi ve resim borçları ihtiyaten 

tahakkuk ettirilmektedir. 

Dolayısıyla ihtiyati tahakkukta mükellefin borçtan önce doğan 

sorumluluğu söz konusudur. Vergi Dairesince istenildiği halde borçlunun 

teminat veya kefil göstermemesi, belli ikametgâhının olmaması, kaçması 

veya mallarını kaçırma olasılığının bulunması, teşebbüsün muvazaalı 

olduğuna ilişkin deliller elde edilmesi gibi durumlarda, geçmiş yıllara ait 

vergilerle birlikte islemekte olan yılın geçen aylarına ait, matrahı henüz belli 

olmayan vergiler de dış karinelere göre takdir yoluyla belirlenerek ihtiyaten 

tahakkuk ettirilmektedir. Bu esasa göre tahakkuk eden vergi ve resimler, 
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vergi kanunlarındaki ödeme zamanları gelmeden tahsil edilmemekte ancak 

bunlar için derhal ihtiyati haciz uygulanabildiğinden yükümlülükle birleşmemiş 

bir sorumluluk oluşturulmaktadır. İhtiyati tahakkuk müessesesi kesin borç 

doğuramaz. İhtiyati hacizle birlikte uygulanarak islerlik ve etkinlik kazanır. 

5.4.2. İhtiyati Tahakkuk Müessesesinin Uygulanacağı Kamu 

Alacakları 

İhtiyati tahakkuk sadece vergi ve resim seklinde amme alacakları için 

uygulanabilir. Vergi ve resim seklindeki tüm alacaklar da tahakkuk 

kapsamına alınmış değildir. Vergi ve resimlerden hangilerinde ihtiyati 

tahakkuk uygulanacağının tespiti yetkisi Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu 

yetkiye istinaden Maliye Bakanlığı vergi ve resimlerin tümünü ihtiyati 

tahakkuk kapsamına alabileceği gibi, bunlardan bir kısmını kapsam dışında 

da bırakabilir. Buna karşılık harçların 1563 sayılı kanun uyarınca oluşturulan 

fonlara yapılacak ödemelerin ihtiyati tahakkuk kapsamına alınması mümkün 

değildir. 

Aşağıdaki türleri belirtilen vergi ve resimlerde ihtiyati tahakkuk 

uygulanabilir: 

-Gelir Vergisi 

-Kurumlar Vergisi 

-Gider vergileri 

-Damga Vergisi 

-Veraset ve İntikal Vergisi 

-Bu vergilere ait zam ve cezalar  
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Belediyelere, il idarelerine ait alacaklar bakımından bugünkü durumda 

ihtiyati tahakkuk yapılamaz. 

5.4.3.  İhtiyati Tahakkuka Yol Açan Durumlar 

İhtiyati tahakkuk uygulamasına neden olan durumlar aşağıda 

maddeler halinde açıklanmaktadır. 

5.4.3.1. Bazı İhtiyati Haciz Nedenlerinin Varlığı 

6183 sayılı kanunun 17’nci maddesinin ilk bendinde, ihtiyati haciz 

uygulamasına yol açan hallerden; 

- Teminat İstenmesini Gerektiren Hallerin Varlığı, 

- Borçlunun Belli İkametgâhının Olmaması, 

- Borçlunun Kaçmış olması, mallarını kaçırması ve hileli yollara 

başvurması ihtimalinin bulunması, 

- Mal bildirimine çağrılan borçlunun belli bir süre içinde mal bildiriminde 

bulunmamış veya noksan bildirimde bulunmuş olması halleri, aynı zamanda 

ihtiyati tahakkuk nedenleridir. 

Teminat istenmesini gerektiren hallerin varlığı durumunda vergi 

daireleri ihtiyati tahakkuk yapmadan teminat istememekte ve sadece teminat 

istenmesini gerektiren borç için ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk uygulaması 

yapmaktadır. 

Borçlunun belli ikametgâhının olmaması durumunda; borçlunun henüz 

tahakkuk etmemiş kamu alacakları için önce ihtiyati tahakkuk sonra ihtiyati 

haciz uygulanmaktadır. Borçlunun kaçmış olması veya kaçması ya da 
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mallarını kaçırması ve hileli yollara başvurma ihtimali olması halinde de 

borçlunun henüz tahakkuk etmemiş borçları için önce ihtiyati tahakkuk sonra 

ihtiyati haciz uygulanmaktadır. 

Mal bildirimine çağrılan borçlunun beli bir süre içinde mal bildiriminde 

bulunmamış ya da eksik bildirimde bulunulmuş olması halinde, vergi daireleri 

ihtiyati haczi, borçlunun mal bildiriminde bulunması gereken borcu dışındaki 

borçları hakkında uygulamaktadırlar. İhtiyati haczin uygulanacağı bu borçlar 

henüz tahakkuk etmemiş ise, önce ihtiyati tahakkuk sonra ihtiyati haciz 

uygulanmaktadır. 

5.4.3.2. Amme Alacağının Tahsiline Engel Olmaya Bağlı Olarak              

Yapılan İhtiyati Tahakkuk 

6183 sayılı Kanunun 110’ncu maddesinde kamu alacağının tahsili için 

hakkında takip muamelelerine başlanan borçlunun, bu borcunun kısmen 

veya tamamen tahsiline engel olmak veya tahsili zorlaştırmak maksadıyla 

mallarından bir kısmını veya tamamını elinden çıkararak, telef ederek veya 

değerden düşürerek yahut gizleyerek, kaçırarak muvazaa yoluyla başkasının 

üstüne geçirerek veya asılsız borçlar ortaya koyarak, ya da alındılar vererek 

gerçeğe aykırı surette varlığını yok eder veya azaltır ve geri kalan malları 

borcunu karşılamaya yetmez ise, hakkında hapis cezasının uygulanacağı 

amirdir. Bu madde uyarınca mükellef hakkında kovuşturmaya geçilmiş ise 

ihtiyati tahakkuk sebebi doğmuş olmaktadır.  

110’ncu madde uyarınca yapılan kovuşturma borçlunun esasen 

muaccel hale gelmiş bir borcundan dolayı yapılan takibattır. Ancak ihtiyati 

tahakkuk konusunu teşkil edecek alacak 110’uncu maddeye göre takibata 

sebep olan alacak değildir. Alacaklı amme idaresinin böyle bir borçluya karsı 

artık güveni kalmadığından henüz tahakkuk etmemiş amme alacakları içinde, 

ihtiyati tahakkuk yoluyla ihtiyati haciz uygulama ve alacaklarının bu yoldan 

güven altına almak imkânı sağlanmış olmaktadır. 



 31 

5.4.3.3. Teşebbüsün Muvazaalı Olduğu Ve Gerçekte Başkasına Ait 

Olduğu Hakkında Deliller Elde Edilmiş Olması Hali 

“Muvazaa”nın Özel Hukuktaki anlamı üçüncü kişilerden gerçek 

durumu gizleyerek onları aldatmak amacıyla, kendi gerçek iradelerine 

uymayan ve kendi aralarında geçerli olmayan bir konuda tarafların 

anlaşmalarıdır. Bu anlamıyla muvazaa kavramı vergi hukukuna 

uygulandığında; vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek 

mahiyetlerinin vergi idaresinden gizlenmesi amacıyla mükelleflerin, 

arzuladıkları ekonomik sonuca uygun hukuki biçim yerine, vergi yasası 

kapsamında bulunmayan bir hukuki biçimi kullanmaları veya vergi 

yasasından amaçlanan ekonomik sonuç için öngörülen işlem tipini 

kullanmakla birlikte yanıltıcı, gerçek durumu gizleyici yöntemlere 

başvurmalarını ifade etmektedir. 

İhtiyati tahakkuk, vergi ve resimlerden kaynaklanan kamu alacakları ile 

ilgili olarak yapılabildiğine göre teşebbüsün muvazaalı olduğunu ve gerçekte 

başkasına ait bulunduğunu gösteren delillerin de, bu vergi ve resimlerin tabii 

olduğu idari usul kanununa; 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenmiş 

olması gerekir. Söz konusu kanunun üçüncü maddesinde vergiyi doğuran 

olayın vergilemede esas teşkil edecek gerçek içeriğinin kanıtlanmasında delil 

serbestîsi mevcuttur. İdare gerçek durumun kanıtlanmasında yemin hariç her 

türlü delili, hatta vergiyi doğuran olayla ilişkisi tabii ve açık olmak koşuluyla 

tanık ifadesini dahi kullanabilir. Bu nedenle alacaklı kamu idaresinin de 

teşebbüsün görünürdeki sahibine değil başkasına ait olduğunu yemin 

dışındaki her türlü delille kanıtlama hakkı vardır. Kanıtlamanın anılan kanun 

hükmüne uygun olduğunun takdiri uyuşmazlık halinde idari yargı yerine aittir. 

5.4.4. İhtiyati Tahakkuk Uygulama Süreci 

Yukarıda belirtilen ihtiyati tahakkuk nedenlerinden herhangi birinin 

varlığı halinde mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğü Vergi Dairesi 
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Başkanlığından sebeplerini belirterek ve yazılı olarak ihtiyati tahakkuk 

yapılması isteğinde bulunurlar. Vergi Daireleri söz konusu sebeplerin 

oluşması halinde tespit yapılır yapılmaz ihtiyati tahakkuk talebinde bulunmak 

zorundadırlar. Kanun koyucu bu konuda Vergi Dairesi Müdürlerine insiyatif 

tanımamıştır. 

Ancak Vergi Dairesi Başkanı ihtiyati tahakkuk talebine ilişkin olur verip 

vermemekte serbesttir. Başkanın olur vermesi durumunda, yazılı emri 

doğrultusunda Vergi Dairesi Müdürlüğü süre geçirmeksizin ihtiyati tahakkuk 

kararını uygular. Ancak uygulamada genellikle vergi daireleri ihtiyati 

tahakkukla birlikte ihtiyati haciz için de olur istemektedirler. Vergi inceleme 

elemanları düzenledikleri raporda ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz istemlerini 

belirtebilecekleri gibi, raporun sonuçlanmasının zaman alacağı durumlarda 

yazı ile de ihtiyati tahakkuk ve haciz isteminde bulunabilirler. Zaten olması 

gereken de budur. Ancak uygulamada genelde incelemeler esnasında Vergi 

inceleme elemanlarının bu müesseselere çok fazla başvurmadıkları 

görülmektedir. 

5.4.5.  İhtiyati Tahakkukun Sonuçları 

“Hakkında 17'nci madde gereğince muamele yapılan mükellefin 

mezkûr maddede yazılı vergi, resim ve cezalarından matrahı belli olanlar, 

itirazlı olsun olmasın, hesap edilen miktar üzerinden derhal tahakkuk ettirilir. 

Geçmiş yıllara ve cereyan etmekte olan yılın geçen aylarına ait 

matrahı henüz belli olmayan ve 17'nci maddede sayılan vergi, resim ve 

cezaları geçici olarak harici karinelere göre takdir yolu ile tespit ettirilen 

matrahlar üzerinden hesaplanır. Bu suretle hesap olunan vergi, resim ve 

bunların zam ve cezaları derhal tahakkuk ettirilir.”  

Yukarıda Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 18’inci 

maddesinin ilk iki fıkrası yer almaktadır. Birinci fıkrada geçen matrahı belli 
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olan vergi ve resimlerle ikmalen ve re’sen tarh edilmiş veya tarh edilecek 

duruma gelmiş vergi ve resimler veya bunların cezaları ifade edilmektedir. 

“İkmalen ve re'sen tarh edilen vergiler, ihbarname esasında mükellefe 

tebliğ edilir. Bunlara karsı muhatapların dava açma hakları vardır. Tahakkuk 

etmeleri için tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük dava açma süresinin 

geçmesine rağmen dava açılmamış olması veya dava açılmışsa vergi 

mahkemesinin, vergi tarhiyatı veya ceza kesilmesini tasdik etmesi 

lazımdır.52” Söz konusu maddede geçen “matrahı belli olan” cümlesiyle ifade 

edilmek istenen, ikmalen ve re’sen tarh edilmesine rağmen henüz tahakkuk 

etmemiş vergi ve resimlerdir. 

18’inci maddenin ikinci fıkrasında bahsi geçen matrahı belli olmayan 

vergi ve resimlerin ihtiyaten tahakkuku ise ait oldukları dönemin geçmiş veya 

cari yıl olması bakımından özellik arz eder. 

Özellikle beyan esasına dayalı vergilerde, mükellef ilgili yılda beyanda 

bulunmamış ise vergi ziyaı söz konusu olabilir. Bu nedenle mükellef hakkında 

derhal ihtiyati tahakkuka gidilir. Ancak mükellef beyanda bulunmuş ise 

beyannamesinde belirtilen matrah olsa da olmasa da veya az yada çok olsa 

da vergi ziyaına iliksin herhangi bir tespit yapılmadan mükellef hakkında 

ihtiyati tahakkuk uygulamasına gidilemez. 

5.4.6.  İhtiyati Tahakkuka İtiraz 

Haklarında ihtiyati tahakkuk kararı alınıp uygulanan mükellefler, 

tahakkuk nedenlerine ve tutarına karsı dava açabilirler. Fakat ihtiyati 

tahakkuka karsı ancak ihtiyati hacizle birlikte dava açma olanağı 

bulunmaktadır. Çünkü ihtiyati tahakkuk tek basına mükelleflerin çıkarlarını 

ihlal eden ve ihtiyati haciz olmadan sonuç doğuran bir işlem değildir. Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 20’nci maddesi haklarında 

                                                 
52  Candan a.g.e.,s 176 
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ihtiyati tahakkuk üzerine ihtiyati haciz uygulananların, ihtiyati tahakkukun 

nedenlerine ve tutarına karsı aynı kanunun 15’nci madde hükümleri 

doğrultusunda dava açma esaslarını düzenlemiştir. Açılacak dava ihtiyati 

tahakkuk üzerine ihtiyati haczi uygulayan alacaklı tahsil dairesinin bulunduğu 

yerdeki vergi mahkemesinde görülmektedir. Dava açma süresi borçlunun 

huzurunda yapılan ihtiyati hacizlerde ihtiyati haczin uygulandığı tarihten 

itibaren yedi gündür. 

Eğer ihtiyati tahakkukun üzerine uygulanan ihtiyati haciz borçlunun 

gıyabında yapılırsa, haczin tebliğ tarihinden itibaren yedi günlük süre zarfında 

dava açılması gerekmektedir. İhtiyati haciz tahakkuk itibariyle kesinleşmiş 

kamu alacaklarına uygulandığından, kanun koyucu bu hususu göz önünde 

bulundurarak Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 15’inci 

maddesinde ihtiyati haczin sadece nedenlerine karsı dava açılabileceğini, 

miktarına ise itiraz edilemeyeceğini belirtmiştir. Oysa ihtiyati tahakkuka karsı 

dava açılmasını düzenleyen 6183 Sayılı Kanunun 20’nci maddesine göre 

ihtiyati tahakkukun miktarına da itiraz edilerek dava açılabilmektedir. İhtiyati 

hacze karsı vergi mahkemesinde dava açılması halinde sadece ihtiyati haciz 

nedenlerine itiraz edilebilmekte, ihtiyati tahakkuk nedeni ile ihtiyati hacze 

karsı dava açılması halinde ise ihtiyati tahakkukun miktarı ve nedenleri ile 

ihtiyati haczin miktarına da itiraz edilebilmektedir. İhtiyati tahakkuk nedeniyle 

ihtiyati haciz uygulamasına karsı dava açılması halinde, dava dilekçesinde 

ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkukun her ikisine birden itiraz edilmesi 

gerekmektedir. 

5.5. Rüçhan Hakkı 

“Rüçhan hakkı” tümcesi ile genelde anonim şirketlerde ihraç edilen 

hisse senetlerinin öncelikli satın alma hakkı, hisse senedi çıkaran şirketin, 

halka arz edilen menkul kıymetlerinin bir kısmını öncelikle hissedarların alma 
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hakkı anlaşılır53. Kanun koyucunun, ‘’ Diğer Korunma Hükümleri ‘’ baslığı 

altında Kanuna koyduğu hükümlerden biri de vergi alacaklarının tahsili ile 

ilgili rüçhan hakkı uygulamasıdır. Bu uygulamayla, vergi borçlusunun üçüncü 

şahıslar tarafından haczedilen malları paraya çevrilmeden önce o mal 

üzerine amme alacağı için de haciz konulursa bu alacak da hacze iştirak 

etmekte ve aralarında satış bedeli garameten (orantılı olarak) 

paylaştırılmaktadır. Satış bedeli, idarenin ve üçüncü şahısların alacaklarının 

toplam alacak tutarı içindeki payı dikkate alınarak paylaştırılmaktadır.54 

5.5.1. Rüçhan Hakkının Konusu ve Uygulaması 

Rüçhan hakkının kullanılabildiği amme alacaklarında; ihtiyati 

tahakkukta olduğu gibi belirli nitelikte olan alacakların tayin edilmesi yoluna 

gidilmemiştir. Bu sebeple rüçhan hakkının kullanımı genel mahiyette olup tüm 

amme alacakları için geçerli olduğu kabul edilecektir. Rüçhan hakkı, İcra ve 

İflas Kanunu hükümlerinden bağımsız olarak üçüncü şahıslar tarafından 

haczedilen mallar paraya çevrilmeden önce amme alacağının iştirak 

edebilmesine imkân sağlamaktadır.55 Üçüncü kişiler tarafından haczedilen 

değerler normal şartlarda paraya çevrilerek tahsil edilir. Burada önemli olan 

husus garamaten taksimin söz konusu olabilmesi için para tahsil edilmeden 

önce kamu alacağı için haciz konulması gerekmektedir. Bu nedenle tahsil 

dairelerinin konu üzerinde hassas davranması gerekir. Kamu alacağının 

tahsil edilmesi hususunda gerek internetten gerekse diğer yollarla 

çalışanların bizzat takipte olması gerekir Gelir İdaresinin stratejik planlarında 

tahsilatta sürdürülebilir trendde bir artış sağlama yolları da yer almalıdır. 

Bundan beş on yıl önce mükellefi takip etmek çok zor iken zamanımızda 

oldukça kolaydır. Ancak bu konuda otomasyon projeleri daha da 

                                                 
53 Mahmut Sekdur, Muhsin Altun, Mali Hukuk Ansiklopedisi, Yaklaşım Yayınları,2001, s.553. 
54  Mehmet Korkusuz, Vergi İdaresinin, Vergi Alacağının Tahsilinin Güvenliğini Sağlamaya 

Yönelik Yetkileri Ve Süresinde Ödenmeyen Vergi Borçlarının Cebren Tahsili İçin 

Kullandığı Araç Ve Yöntemler Erişim, 

http://www.ozdogrular.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1467 02.02.2010 
55  Ahmet Güzel, Amme Alacaklarının Korunmasında Rüçhan Hakkı, Erişim 

http://www.alomaliye.com/2007/ahmet_guzel_amme_alacak.htm, 20.02.2010 

http://www.ozdogrular.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1467
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hızlandırılmalı, teknik alt yapı sağlanarak Veri Depo Merkezleri 

oluşturulmalıdır. 

Tahsil dairesi üçüncü kişiler tarafından haczedilen mallara haciz 

koymakla hacze iştirak etmiş olur ve haczedilen malın satış bedeli üzerinden 

garameten payını alır. Ancak garameten paylaşım satılacak olan mal ya da 

malların satış tutarının tüm iştirak eden alacaklılara yetmemesi konusunda 

söz konusu olur. Eğer satış bedeli tüm alacaklar için yeterli değilse her bir 

alacağın toplam alacak tutarı içindeki payı ile orantılı (garameten) olarak 

mahsup işleminin yapılması gerekir. Eğer tüm alacaklıların beklentilerini 

karşılayacak düzeyde bir satış işlemi gerçekleştirilirse, satış bedelinin 

paylaşımı orantılı olarak değil haciz sırasına göre yapılacaktır. 

Alacaklı dairelerce hacze daha sonra iştirak etmiş olsa dahi amme 

alacağının diğer alacaklarla aynı ölçüde önemli kabul edilmesi ve hacizden 

elde edilen hâsılatın amme alacağı ve diğer alacaklar arasında bunların 

toplam içindeki payları dikkate alınarak paylaştırılması amme alacaklarında 

rüçhan hakkı uygulamasının esasını oluşturmaktadır.56 

AATUHK’un 21’inci maddesine göre rüçhan hakkı uygulaması, tahsil 

dairesinin daha önce açılmış bir hacze iştirak etmiş olması durumunda söz 

konusu olabilecektir. Diğer bir ifade ile haczin tahsil dairesince açıldığı 

durumlarda sair amme alacaklıları dâhil diğer tüm alacaklıların, 

satılanmal(lar)ın bedelinden amme alacağının haczi yapan amme idaresinin 

tamamının tahsil etmesinden önce bir pay almaları mümkün değildir.57 

                                                 
56  Burak İnam, Vergi Alacağının İdarece Cebren Tahsili İle İlgili Diğer Korunma Hükümleri: 

Rüçhan Hakkının Kullanılması, İptal Davası Açılması Vb, Erişim, www.vergidegundem.com 

14.01.2010 
57  Ahmet GÜZEL, Muharrem ÖZDEMİR, Amme Alacakları Tahsil Usul ve Esasları, Nobel 

Kitabevi,2007,s.61 
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5.6. Bazı Tasarrufların Hükümsüz Sayılması 

6183 Sayılı Kanunun 29’uncu madde hükmüne göre Amme alacağını 

ödemeyen borçlulardan müddetinde veya hapsen tazyikine rağmen mal 

beyanında bulunmayanlarla, malı bulunmadığını bildiren veyahut beyan ettiği 

malların borcuna kifayetsizliği anlaşılanların ödeme müddetinin başladığı 

tarihten geriye doğru iki yıl içinde veya ödeme müddetinin başlamasından 

sonra yaptıkları tasarruflardan bazılarının hükümsüz olduğu belirtilmektedir. 

Borçlunun, mevcut bir borcu temin için sonradan verdiği rehinler 

hükümsüzdür. Ancak, böyle bir borçlu borcu teminat karşılığı yapmış ve bunu 

da daha önce taahhüt etmişse bu akit, hüküm ifade eder. Ayrıca borca 

karşılık para veya mutat ödeme vasıtalarından (çek, emre muharrer senet 

gibi) başka (emtia, eşya ve gayrimenkul mal gibi) yapılan ödemeleri de 

hükümsüz saymaktadır. Ayrıca kanunda vadesi gelmemiş bir borcun 

ödenmesi de hükümsüz olduğuna yer verilmiştir. 

Adı geçen kanunun 30’uncu maddesinde ise; Borçlunun malı 

bulunmadığı veya borca yetmediği takdirde amme alacağının bir kısmının 

veya tamamının tahsiline imkan bırakmamak maksadıyla borçlu tarafından 

yapılan bir taraflı muamelelerle borçlunun maksadını bilen veya bilmesi lazım 

gelen kimselerle yapılan bütün muameleler tarihleri ne olursa olsun 

hükümsüz olduğu belirtilmektedir. 

5.7. Ortaklığın Feshinin İstenmesi 

6183 Sayılı Kanunun 34’üncü maddesinde, “Borçluya ait mal 

bulunmadığı veya amme alacağını karşılamaya yetmediği yahut borçlu veya 

ortaklık tarafından bu kanuna göre teminat gösterilmediği takdirde, borçlunun 

sermayesi eshama münkasim olmayan ortaklıklardaki hisselerinden amme 

alacağının tahsili için genel hükümler dairesinde ortaklığın feshi istenebilir. 

Sermayesi eshama münkasim komandit şirketlerinin komandite şeriklerinin 
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borçları için bu madde hükmü mezkûr şirketler hakkında da tatbik olunur.” 

denilmektedir. 

Ülkemizde yüzlerce kanun birbiri içine girmiş ve düzenlemeler çeşitli 

kanunlarda yapılmıştır. Kanun, tebliğ, genel tebliğ, yönetmelik, sirküler iç içe 

girmiş durumdadır. Herhangi bir konuda bilgi sahibi olmak uzun bir 

araştırmayı gerektirmektedir. Limitet şirketlerin ortaklarının borçları, 

şirketlerde kanuni temsilcilerin durumu ve yurtdışı çıkış yasağı gibi konuların 

incelendiği ve açıklandığı Seri A No:1 sayılı Tahsilât Genel Tebliği 30 Haziran 

2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve birçok konuya 

açıklık getirmiştir.58 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanunun 35’inci maddesine göre limited şirket ortakları, şirketten tahsil 

imkânı bulunmayan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan 

doğruya sorumlu olurlar.59 4369 sayılı kanunla getirilen bu değişiklik 

ortakların sorumluluğunun sınırlı olduğuna getirilen en önemli istisnadır.60 

Ortağın şahsi borcu dolayısı ile ortaklığa yönelmek için; borçluya ait 

mal bulunmaması veya borçlunun malının borcu karşılamaya yetmemesi 

yahut borçlu veya ortaklığın bu kanuna göre teminat göstermemiş olması 

gerekir. Borçlunun malı olmadığı veya malının borcunu karşılamadığı normal 

olarak ödeme emrinin çıkarılmasından sonra mal beyanı yapılması ile belli 

olacak bir husustur. Bu açıdan, ortaklığa yönelmenin genelde, ödeme emrinin 

çıkarılmasından sonra cebren takibat safhasında olacağı düşünülebilir. 

Ancak, bunun yanında borçlu veya ortaklık tarafından bu kanuna göre 

teminat gösterilmemiş olan hallerde ortaklığa yönelme sebepleri arasında 

sayılmıştır. 34’ncü madde hükmünden açıkça anlaşıldığı üzere, ortağın şahsi 

borcu için ortaklık payı üzerine haciz veya ihtiyati haciz uygulanamaz. 

                                                 
58  Hasan Erdemir, İcra Ve Vergi Daireleri (6183/21) Garameten Taksimde Sorumluluğa 

Dikkat!, Maliye ve Sigorta Yorumları, 2006, Sayı 471, s.50. 
59  Fethi Aygün, Vergi Usul Kanunu ve 6183 Sayılı Kanun Açısından Limitet Şirket Ortak Ve 

Müdürlerinin Amme Alacaklarından Sorumluluk Durumları, Maliye Postası, 2006, s.66. 
60  Mehmet Tekkoyun, Limited Şirketlerde Amme Borçlarından Dolayı Ortakların 

Sorumlulukları, Vergi Dünyası, 2003, Sayı 261, s.142.  
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Alacaklı Amme İdaresinin ortaklığa yönelmesi sadece, genel hükümler 

dairesinde ortaklığın feshini isteme imkânı verir. Şirket ortağının diğer 

alacaklıları daha önce şirketin feshini istemişlerse, alacaklı amme idaresi bu 

isteme iştirak edebilir. Bu takdirde 6183 sayılı Kanunun 21’nci maddesindeki 

esaslar dâhilinde işlem yapılır. 

5.8.  Kanuni Temsilcinin Vergi Ve Diğer Kamu Borçlarından 

Sorumluluğu 

Temsil, bir kişinin bir başka kişi adına işlem yapabilme konusundaki 

yetkisidir. Temsil yetkisi; kanundan (kanuni temsil) veya temsil edilenin 

iradesinden (iradi temsil) kaynaklanabilir. İradi temsil yoluyla vergisel 

sorumlulukları başkalarına aktarmak mümkün değildir. 

Kanuni temsilcilerin yetkilerinin sınırı ve bu yetkilerin gereği gibi 

kullanılmaması dolayısıyla sorumlulukları kanun tarafından belirlenmiştir. 

İradi temsilde ise temsil edilen, temsilcinin yetkilerini istediği gibi belirleyebilir. 

Kanuni temsilde, temsil edilenin istek ve emirleri temsilciyi bağlamamasına 

karsın; iradi temsilde, temsilci, temsil edilenin talimatlarına uygun davranmak 

zorundadır. Bu talimatlara aykırı davranışlardan dolayı özel hukuk 

hükümlerine göre sorumlu olur. 

Vergi ile ilgili ödevlerin yerine getirilmesi bakımından her iki temsil türü 

de geçerlidir. 6183 Sayılı Kanunun 35’inci maddesinin gerekçesinde, anılan 

kanununda Vergi Usul Kanununun 10’uncu maddesindekine benzer bir 

düzenleme olmadığından bahisle, bu konuda noksanlığın giderilmesi 

amacıyla getirildiği söylenen madde, tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, 

vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal 

varlıklarından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil 

edilemeyeceği anlaşılan kamu alacakları dolayısıyla, sözü edilen kamu 

borçlularının kanuni temsilcilerine sorumluluk getirmekte ve bu sorumluluğun 

isletilmesine ilişkin koşulları düzenlemektedir. 
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Kamu alacağının doğduğu tarihten tahsili için harekete geçildiği tarih 

arasında temsil edilenin kanuni temsilcisinde veya temsilcilerinde değişiklik 

olması, bu zaman sürecinde farklı kanuni temsilcilerin görev yapması; 

örneğin, ithalat yapan bir şirketin fiili ithalat sırasında başka, ek tahakkukun 

yapılıp tebliğ edildiği tarihte başka, tahakkukun kesinleşip verginin ödenmesi 

gereken asamaya geldiği tarihte de başka bir kanuni temsilci tarafından 

yönetiliyor olması olasıdır. Böyle durumlarda hangi kanuni temsilcinin kamu 

alacağından sorumlu olacağı konusunda mükerrer 35’inci madde de açıklık 

yoktur. Bu yüzden; uygulamada, zaman zaman kamu alacağının doğuşuna 

neden olan olayın meydana geldiği, alacağın doğduğu, kesinleştiği, tahsili 

olanaklı hale geldiği, vadesinin dolduğu ve tahsili için takibe geçildiği 

tarihlerde görevli olan kanuni temsilcilerden hangisinin takip edilmesi 

gerektiğinin belirlenmesinde farklı uygulamalara yer verilmektedir. Yargı 

kararlarında ve kanunda net bir hüküm olmamasına karsın doktrinde hangi 

kanuni temsilcinin sorumlu olduğu belirlenirken, kamu alacağının doğduğu 

andan sonraki temsilcilerden tespite başlanması gerektiği kabul 

edilmektedir.61 

Ancak vade tarihi gelmeden görevinden ayrılan kanuni temsilci 

sorumlu tutulamaz. Çünkü temsilci “ben borcu vadesinde ödeyecektim fakat 

görevim sona erdi” seklinde savunmada bulunabilir ki haklı bir savunmadır. O 

nedenle vade tarihinde görevli kanuni temsilcinin sorumlu tutulması gerekir. 

  Kanuni temsilcinin vergi ve vergi cezalarından sorumlu tutulabilmesi 

için ise, vergi alacağının kısmen veya tamamen temsil edilenin varlığından 

alınamamış olması, vergi alacağının asıl borçlusundan alınamamasının 

sebebinin vergi ödevlerinin yerine getirilmemesi olması ve vergi ile ilgili 

ödevlerin yerine getirilmemesinde kanuni temsilcinin kusurunun bulunması 

gerekir.  

                                                 
61  Turgut Candan, Kanuni Temsilcinin Vergi ve Diğer Kamu Alacaklarından Sorumluluğu, 

Maliye ve Hukuk Yayınevi, 2006,s.77,78.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KISITLANMASI BAĞLAMINDA YURT 

DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI 

1. GENEL OLARAK TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER 

1.1.Temel Hak Ve Özgürlük  Kavramı  

Genel anlamda özgürlük kelimesiyle eş anlamlı olarak kullanılan ve 

herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya 

davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbesti, her türlü dış 

etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine 

dayanarak karar vermesi durumu olarak tanımlanan62 hürriyet, aslında katı 

bir tarif kalıbına kolayca sığabilen bir kavram değildir.63  

1789 İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisinde yer alan ve sonradan 

birçok Anayasalara geçen-  ki 1924 Anayasası da bu anayasalara 

arasındadır- klasik formüle göre ‘hürriyet ,başkasına zarar vermeyen her şeyi 

yapabilmektir’.64 

Kaboğlu’na göre hürriyet, herkese tanınmış bir insan hakkıdır ve 

hukukça yasaklanmamış olan yasal ve serbest olmaktır.65  

                                                 
62 http://www.tdk.gov.tr/TR/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4376734 

BED947CDE&Kelime=h%u00fcrriyet 
63   Münci Kapani, Kamu Hürriyetleri,7.Baskı,Ankara Yetkin, 1993,s.5 
64  1924 Anayasası 68. maddesinde ‘ Her Türk hür doğar,hür yaşar .Hürriyet , başkasına muzır 

olmayacak  her türlü tasarrufatta bulunmaktır. Hukuku tabiyeden  olan hürriyetin herkes için 

hududu, başkalarının hududu hürriyetidir. Bu hudut ancak kanun marifetiyle tespit ve tayin edilir’ 

hükmü yer almaktadır.  
65  İbrahim Ö. Kaboğlu, Özgürlükler Hukuku, İnsan Haklarının Hukuksal Yapısı , Afa 

Yayınları, Beşinci Baskı İstanbul,1999 s.12 

 

http://www.tdk.gov.tr/TR/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4376734
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Demokratik toplumlarda kişilere tanınan hürriyetler, Jellinek’in artık 

klasikleşen ve genellikle benimsenen sınıflandırması ile negatif statü hakları, 

pozitif statü hakları ve aktif statü haklarıdır. Negatif statü hakları, kişinin 

devlet tarafından dokunulamayacak özel alanını ifade eder, bunlar vicdan ve 

düşünce hürriyeti, konut dokunulmazlığı vs.dir. Pozitif statü hakları ise, 

vatandaşa devletten olumlu bir davranış, yardım bekleme imkânını tanır, 

sağlık hakkı, çalışma hakkı, eğitim hakkı vs. gibi ve bunun karşılığında 

devlete sosyal alanda belirli ödevler ve sorumluluklar yükler. Aktif Statü 

hakları ise siyasal tutum ve görüşlerini açıklama, örgütlenme, oy kullanma, 

seçme seçilme gibi vatandaşa toplumun yönetiminde söz sahibi olma 

yetkisini veren siyasal haklardır. 66  

Hürriyetin somutlaşmış biçimi olan67 hak, kendisine tanınan özgürlüğü 

gerçekleştirme aracı, özgürlükleri sağlamak için kişiye tanınmış olan meşru 

yetkilerdir ve hürriyetlerin uygulamaya konulması durumunu ifade eder.68 

Hür ve demokratik toplumlarda kişilere tanına haklar ve hürriyetler 

çeşitli terimlerle ifade edilmektedirler. Bunlar kişi hakları, kişi hürriyetleri, 

insan hakları, temel haklar gibi terimlerdir. Kaynağını doğal hukuk 

anlayışından alan69 İnsan hakları, bu alandaki terimlerin en genişi olmakla 

birlikte70 içerik itibariyle ırk, din, dil ayrımı gözetmeksizin, vatandaş ya da 

vatandaş olmayan bütün insanlara tanınması gereken, tüm insanların 

yararlanabileceği ideal haklardır. 

Temel haklar son zamanlarda kamu hürriyetleri karşılığında 

kullanılmakta olup, bu terim ve dahi yerine kullanılan kamu hürriyetleri,   

                                                 
66   Münci Kapani, a.g.e. s.6 
67  Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2000 s.205 Anayasa 

Hukukuna Giriş. : Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2003 s.147 
68  Örneğin, seyahat hürriyetinin kullanılması ilgilinin iradesine bağlıdır. Hak ise, ancak bunun 

uygulamaya konması durumunda bir dış engelin ortaya çıkması halinde  –pasaport verilmeyişi ya 

da pasaporta el konulması durumunda- gündeme gelebilir. 
69  Mehmet Akad, Bihterin Vural Dinçkol, Genel Kamu Hukuku Der Yayınları, İstanbul, 2009 

s.153. 
70  Münci Kapani,a.g.e. s.14 
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insan haklarının devlet tarafından tanınan ve pozitif hukuka girmiş ,71 pozitif 

hukuk aracılığıyla düzenlenip güvenceye kavuşturularak uygulamaya 

taşınmış,72 anayasa ve kanunlar tarafından sınırları belirlenmiş ve insanlara 

pratikte kullanma imkânları sağlanmış bölümünü ifade etmektedir. 

1.2. Tarihi Gelişim  

Yukarıda tanımlanmaya çalışılan temel hak ve hürriyetleri ilk olarak 

düzenleyen belgenin,1215 tarihli Magna Carta Libertatum olduğu kabul 

edilmektedir. Bu belgeyle öncelikli olarak, vergi almaya sınırlama getirilmiş, 

kişi güvenliği, ticari özgürlük, orantılılık ilkesi gibi haklar tanınmıştır.73 Daha 

sonra, 1776 Virginia Haklar Bildirisi ile, bütün insanların hür ve bağımsız 

olduğu, doğuştan bir takım haklarının olduğu, iktidarın halka karşı sorumlu 

olduğu, erkler ayrılığı ilkesi, seçimlerin serbest olduğu, seçilenlerin onayı 

olmadan vergi yükümü altına sokulamayacağı gibi bir takım temel ilkeler 

kabul edilmiştir. Nihayet, 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisiyle, 

“başkalarına zarar vermeyecek her şeyi yapmak” şeklinde hürriyet tanımı 

yapılmış, insanın doğal haklarının sınırının yine yasayla belirleneceği, 

mülkiyet hakkının varlığı gibi pek çok temel konuda hükümlere yer verildiği 

görülmektedir.74 

                                                 
71  Münci Kapani. a.g.e. s. 14. 
72  Mehmet Akad, Bihterin Vural Dinçkol. a.g.e. s. 153. 
73   İngilizler daha sonra, 1628 tarihli Petition of rights,1679 tarihli Habeas Corpus Act,1689 tarihli 

Bill of Rights ve nihayet 1701 tarihli Act of Settlement ile hürriyetlerinin sınırlarını gittikçe 

genişletmiş, kralın iktidarını kanunla daraltmışlar ve fakat bu ferman ve kanunların hiçbirisi 

Amerikan ve Fransız Bildirileri gibi birer haklar bildirisi niteliği taşımaz. Söz konusu ferman ve 

kanunların hepsi doğrudan doğruya kişi hakları ile ilgili olmadığı gibi, kişi hakları ile ilgili olanlar 

ise sadece zamanın önde gelen problemlerine ilişkin güvenceleri ihtiva etmektedir. Söz konusu 

güvence ise vatandaşların haklarını krala karşı korumak amacını ihtiva eder. Bununla birlikte 

İngiliz ferman ve kanunlarının, Fransız ve Amerikan bildirilerini etkilediği bir gerçektir. Ayrıntılı 

bilgi için bkz.Münci Kapani, a.g.e. s.42 
74  Akad,. Dinçkol , a.g.e. s. 155 v.d.; Bildiride yalnızca hürriyet hakkı, mülkiyet hakkı, kişi 

güvenliği, düşünce, söz, yazı ve vicdan hürriyetleri gibi belirli insan ve vatandaş haklarını sayan 

ve bunların özünü tespit eden maddelerin, yanında Milli egemenlik prensibinin , vatandaşların 

doğrudan doğruya veya temsilcileri vasıtasıyla kanunların yapılmasına katılması, vergiye 

muvafakat kuralının  ve kuvvetler ayrılığı ilkesinin de  beyannamede kabul ve ilan edildiği 

görülür.  
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Söz konusu bildiri, pek çok devletin anayasasını etkilemiş olduğu gibi 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarını da etkilenmiş bulunmaktadır. 1924 

Anayasasının yukarıda yer verilen “Türklerin Kamu Hakları” başlıklı 68 inci 

madde hükmünde ve yine 1961 Anayasasının “Temel Hakların Niteliği ve 

Korunması” başlıklı 10’ncu maddesinin 1‘inci fıkrasında ve 1982 anayasanın 

12’nci maddesinin 1’inci fıkrasında; “Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, 

devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.” Hükümlerine 

yer verilerek tabii hukuk ilkesinin benimsendiği görülmektedir. 

Sosyal ve Ekonomik hakların anayasalara girişi yolunda I.Dünya 

Savaşından sonra başlamış olan akım, II. Dünya Savaşından sonra daha da 

hız kazanmıştır. II. Dünya savaşı daha başından itibaren totaliter rejimlere 

karşı girişilmiş bir hürriyet savaşı niteliğini kazanmıştır. 75Savaş sonrası 

anayasalarda ise sosyal haklara geniş yer verilmiştir. Söz konusu savaş, 

insan haklarının uluslar arası bir nitelik kazanmasına da en büyük katkıyı 

sağlamıştır. Şöyle ki müttefik devletler insan hak ve hürriyetlerinin 

sağlanmasının ve bu konunun ulusal sınırları aşarak uluslar arası bir sorun 

haline getirilmesini bir savaş hedefi olarak ortaya koymuşlardır.  

Savaşa ilişkin hedefler, savaş sonrası 1948 yılında ilk önemli 

meyvesini verdi ve 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ‘İnsan 

Hakları Evrensek Bildirisini ‘kabul etti. Bildirinin önsöz ve içeriği 30 maddenin 

incelenmesinden, bildiri klasik hürriyetlerle( yaşama hakkı, kişi güvenliği, 

inanç ve düşünce hürriyeti, işkence yasağı, kölelik yasağı, ülke yönetimine 

katılma hakkı, bütün ülkelerde yaşayan insanların yararlanabilecekleri, 

herkesin, herhangi bir devletin ülkesi dâhilinde serbestçe gidip gelme ve 

yerleşme hakkına sahip bulunması),  ‘yeni’ hakların (sosyal güvenlik, sendika 

kurma, sağlık hakkı, eğitim öğretim gibi) sentezini yaptığı 

anlaşılabilmektedir.76 

                                                 
75    Kapani,a.g.e., s,.57 
76  Bildirinin 28. maddesi ‘ Her kişinin bu Bildirgede açıklanan hak ve özgürlüklerin tam olarak 

gerçekleştirilebileceği bir düzenin, sosyal ve uluslar arası planlarda egemen olması hakkı vardır’ 

uyarınca uluslar arası hak ve özgürlükler düzeninin gerçekleştirilmesini isteme hakkı tüm kişilere 
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Bunun ardından Birleşmiş Milletlerin çalışmaları sonucu, her biri içinde 

ayrı ayrı koruma ve denetim yollarının yer aldığı, bildiri mahiyeti taşımayan, 

devletleri yükümlülük altına sokan, devletlere yaptırım uygulama yolunu 

açan, bağlayıcı uluslararası sözleşmelere dünya devletlerince imza atıldı.77  

İnsan haklarını uluslar arası düzeyde koruma altına alabilmek için 

Birleşmiş Milletlerdeki bu çalışmaların yanı sıra Avrupa Konseyine üye 

ülkeler kendi aralarında ileri bir adım atarak Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesine 1953 yılında imza attılar. İmzalayan ülkelere sözleşmede yer 

alan hak ve hürriyetleri sağlamak ve korumak yönünde hukuki yükümlülükler 

sözleşmeyle birlikte yüklenmiştir. Sözleşmenin en önemli özelliği ise içinde 

barındırdığı klasik hakların korunmasını sağlamak amacı ile getirdiği yargısal 

denetim mekanizmasıdır. Bu denetim ise Sözleşmeyi, Birleşmiş Milletler 

tarafından düzenlenen sözleşmelere göre daha ileri ve daha etkin hale 

getirmektedir.  

2. 1982 ANAYASASI ÖZELİNDE TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER 

VE SINIRLANDIRILMASI           

Sözlük anlamıyla, sınırını belirtmek veya belirlemek78, Anayasa 

Mahkemesi’nce79 de, belirli bir temel hak ve özgürlüğün Anayasa’da 

öngörülen ya da belirlenen alanı içinde kişiye sağlanan olanakların Kanun 

koyucu tarafından daraltılması olarak tanımlanan sınırlama, bir şeyi/durumu 

daraltma anlamında kullanılmaktadır.  

                                                                                                                                          
tanınmakla iç hukuk sorunu sayılan insan hakları bu şekilde uluslar arası hukuk sorunu haline 

gelmiştir. Mesut Gülmez, Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması, 

Türkiye Barolar Birliği, Ankara,2004,s.17 
77  Bunlar Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslar arası Sözleşmesi, Ekonomik ,Sosyal ve Kültürel Haklar 

Uluslar arası Sözleşmesi, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Uluslar arası Sözleşmesi 

,Apartheid Suçunun Kaldırılması ve Cezalandırılması Uluslar arası Sözleşmesi,Kadınlara Karşı 

Tüm Ayrımcılık Biçimlerinin Kaldırılması Uluslar arası Sözleşmesi, Çocuk hakları Sözleşmesi, 

İşkenceye ve Başka Zalimce İnsanlık dışı ya da Onur Kırıcı Ceza Ya da Davranışlara Karşı 

Uluslar arası Sözleşmesi, Tüm Göçmen İşçilerin ve aile Üyelerinin Korunması Uluslar arası 

Sözleşmesi gibi sözleşmelerdir. 
78http://www.tdk.gov.tr/TR/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4376734BED94

7CDE&Kelime=h%u00fcrriyet 
79 Anayasa Mahkemesi’nin 20.01.1993 tarih ve E:1992/36; K:1993/4 sayılı kararı 
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1982 Anayasası temel hak ve özgürlüklerin olağan dönemlerde ne 

şekilde sınırlandırılacağını,  bu hak ve özgürlükler arasında herhangi bir 

ayırım yapmaksızın,  Anayasasının “Temel Haklar ve Ödevler” başlıklı ikinci 

kısmının “Genel Hükümler” başlıklı birinci bölümde yer alan 13 üncü 

maddesinde hükme bağlamıştır. Buna göre, “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 laik 

Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.”           

O halde, temel hak ve hürriyetlerin sınırlanabilmesi için öncelikle 

sınırlamayı öngören bir kanun hükmünün olması(yasallık ilkesi),  

sınırlamanın, hürriyet ile ilgili olarak belirtilen sebeplere bağlı olarak özüne 

dokunulmaksızın; ölçülülük ilkesine80, Anayasanın sözüne ve ruhuna81, 

demokratik toplum düzeni ile Laik Cumhuriyetin gereklerine uygun olması 

gerekmektedir. 

3.SEYAHAT HÜRRİYETİ VE UYGULAMA BİÇİMİ OLARAK YURT 

DIŞINA ÇIKMA ÖZGÜRLÜĞÜ 

3.1.Tanımı  

Seyahat özgürlüğü, dolaşım, gidip-gelme, yer değiştirme ve yerleşme 

serbestliği anlamına gelmektedir.82 Seyahat Özgürlüğü, özellikle yurt dışına 

çıkma ve yurda girme özgürlükleri bakımından, yüz elli yıldır, Osmanlı ve 

Cumhuriyet yasama organlarının çalışma konusu olmuştur. Bu konuyu 

düzenlemek üzere 1867’den bu yana, “Pasaport Nizamnamesi” “Pasaport 

Kanunu” ve “Pasaport Kanunu Muvakkati” adlarıyla yapılmış yasama 

                                                 
80 Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara: Yetkin Yayınları, Gözden Geçirilmiş 5. 

Baskı, 1998 s. 81. 
81 Özbudun, a.g.e.,. s. 80. Gözler,  a.g.e. s. 234. 
82     İbrahim Ö.Kaboğlu, Özgürlükler Hukuku, İmge Kitabevi, Ankara, 2002, s. 320. 
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niteliğindeki düzenlemelerin sayısı 10’u bulmuştur. Üstelik bu düzenlemeleri 

tadil eden kanun ve diğer tasarrufların sayısı 20’den fazladır.  

Kavramsal olarak seyahat özgürlüğü ile ilgili bu değerlendirmeler ile 

birlikte “yurt dışına çıkma ve yurda girme özgürlüğü “ özelinde bakıldığında, 

ekonomik ve sosyo-kültürel ilişkilerin uluslararası anlamda esi görülmemiş bir 

yoğunluğa ulaşması, turizm sektörünün içinde bulunduğu atılım, beyin 

gücünün transferi, uluslararası derneklerin çalışmaları, yüz binlerce insanın 

uluslararası yolculuğunu ve dolaşımını zorunlu kılmaktadır. 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.83 Bu özgürlüğün kullanılabilirliğinin sınırlarını azami ölçüde 

genişletmek bütün dünya devletleri bakımından zorunluluk arz etmektedir. 

3.2. 1982 Anayasasında Seyahat Özgürlüğünün Sınırlama Ölçüleri 

3.2.1. Özel Sınırlama Sebeplerine Uygunluk  

1982 Anayasası’nın 13. maddesinde 4709 sayılı Kanun’la yapılan 

değişiklik uyarınca; temel haklar ve özgürlükler yalnızca Anayasa’nın ilgili 

maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak sınırlandırılabilecektir. 84Söz 

konusu değişiklikle, bütün hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına gerekçe 

oluşturabilen genel sınırlama sebepleri kaldırılmış ve her hakkın ya da 

hürriyetin kendi koşulları çerçevesinde sınırlandırılması anlayışı 

benimsenmiştir. Buna göre yurt dışına çıkma hürriyeti ile ilgili olan 

Anayasanın 23. maddesinde bu özgürlük bakımından iki adet özel sınırlama 

                                                 
83   Emre Akbulut, Yurt Dışına Çıkış Yasağı, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul-2007, s.1. 
84  Kemal Gözler, ‘Anayasa Değişikliğinin Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması 

Bakımında Getirdikleri ve Götürdükleri’ Ankara Barosu Dergisi,2001 ,Sayı 4 s..57 
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sebebi öngörülmüştür.  Bu sebepler ise vatandaşlık ödevi ve ceza 

soruşturması ve kovuşturmasıdır. 

Vatandaşlık, belirli bir devletle  “belirli bir devletle kişi arasındaki 

karşılıklı hak, görev ve yükümlülük ilişkilerini belirleyen hukuksal bir bağ’ 

olup, bu bağ nedeniyle kişinin yerine getirmekle yükümlü olduğu 

mükellefiyetler vatandaşlık ödevi olarak kabul edilecektir. Buradan hareketle 

Anayasa’nın 73. maddesinde yer alan vergi ödevinin de bir vatandaşlık ödevi 

olduğu konusunda gerek Anayasada gerekse Anayasa Mahkemesi 

karalarında85 bir ihtilaf bulunmamaktadır. 

3.2.2. Öze Dokunmama 

Anayasa’nın 13. maddesinde, temel hak ve özgürlüklerin 

sınırlandırılırken o hakkın özüne dokunulamayacağı teminat altına alınmıştır. 

Bir vatandaşlık ödevi nedeniyle sınırlamaya tabi tutulabilecek olan yurt dışına 

çıkma hürriyetinin özüne dokunma, kişinin yurt dışına çıkmasını daimi ve çok 

uzun sürelerle olanaksız kılan, yurt dışına çıkma hürriyetinin anlamsız ve 

kullanılamaz hale getiren sınırlamaların mevcudiyeti halinde ortaya 

çıkacaktır. 

3.2.3. Ölçülülük  

Ölçülülük ilkesi ise, yurt dışına çıkma hürriyetinin sınırlandırılması 

amacıyla bu hak ya da özgürlüğün sınırlandırılmasında kullanılan araç 

arasında bulunması gereken ölçüyü ve bu ölçüyü oluşturan unsurları 

                                                 
85  "Anayasa'nın 73. maddesi herkesi 'kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi 

ödemekle yükümlü' kıldığından usulüne uygun şekilde çıkarılmış yasalarla getirilen 'vergi 

mükellefiyet”ini kabullenmek bir vatandaşlık görevidir' (E.1988/16, K.1988/29, T.27.9.1988, 

Gecikme Faizi Kararı). 'Anayasa'nın 73. maddesi vergiyi bir vatandaşlık görevi olarak kabul 

etmiş;' vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin ancak yasayla konulabileceği ilkesini 

getirmiştir" E.1993/3, K.1993/20, T.25.5.1993 (VUK 11, Müteselsil Sorumluluk Kararı); Aynı 

zamanda bkz., E.1994/46, K.1994/57,T.18.7.1994,Erişim,http://www.anayasa.gov.tr  

 

http://jwww.anayasa.gov.tr/
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belirlemek için kullanılmaktadır. Burada “amaç” kavramıyla kastedilen, 

hürriyetin düzenlendiği kanun hükmünde yer alan sınırlama sebepleridir. Bu 

bakımdan yurt dışına çıkma özgürlüğünün sınırlandırılmasında ölçülülük 

ilkesine uygunluk incelenirken, Anayasa’nın 23. maddesinde yer 

alan“vatandaşlık ödevi” ve “ceza soruşturması veya kovuşturması”  

şeklindeki sınırlama sebepleri amaç olarak göz önünde bulundurulacaktır. 

“Araç” kavramı ise, temel hak ya da hürriyetin sınırlandırılmasında kullanılan 

fizikî veya hukukî her türlü vasıtayı ifade etmektedir. Amaç ile araç arasında 

makul dengenin bulunması için bu aracın kullanılmaması halinde vergi 

borcunun tahsil edilemeyecek olması gerekir.86Dolayısıyla yurt dışına çıkma 

özgürlüğünün sınırlandırılmasında kullanılan kanun da, idari işlem de, kolluk 

kuvvetlerince yapılan müdahale de bir sınırlama aracıdır ve bunların hepsi, 

sınırlama amacıyla ölçülü olmak zorundadır. Sınırlamanın ölçülülük ilkesine 

uygun kabul edilebilmesi için, sınırlamanın elverişlilik, gereklilik (zorunluluk) 

ve orantılılık87 alt ilkelerine aykırı olmaması gerekecektir. Bu üç alt ilkeden 

birine aykırı olan sınırlamanın ölçülülük ilkesine (ve bu bağlamda 

Anayasa’nın 13. maddesine) uygun kabul edilebilmesi de mümkün 

olmayacaktır.       

                                                 
86  Billur Yatlı, “Vergi Borcu Nedeniyle Yurt Dışına Çıkış Yasağı (ABD Yüksek Mahkemesi’nin 

Lıpper Kararı’ndan, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin Rıener Kararına: Hukuk 

Standartları” Türkiye Barolar Birliği Dergisi, sayı 66, 2006, s. 95-120. 

 
87  “… amaç ve sınırlama orantısının korunmasıyla ilgili ölçülülük temel ilkesinin alt ilkeleri olan 

yasal önlemin sınırlama amacına ulaş maya elverişli olup olmadığının saptamaya yönelik 

elverişlilik, sınırlayıcı önlemin sınırlama amacına ulaşması bakımından zorunlu olup olmadığını 

arayan zorunluluk-gereklilik, ayrıca amaç ve aracın ölçüsüz bir oranı kapsayıp kapsamadığını, bu 

yolla ölçüsüz bir yükümlülük getirip getirmediğini belirleyen orantılılık ilkeleri …” AYM, 

23.06.1989, E:1988/50, K:1989/27, Erişim, 

http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/KARARLAR/IPTALITIRAZ/K1989/K1989-27.htm 26.02.2010. 
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3.3. Seyahat Özgürlüğünün Sınırlandırma Araçları  

3.3.1. Kanun  

1982 Anayasa’nın ikinci kısmının “Kişinin Hakları Ve Ödevleri ” başlıklı 

ikinci bölümde yer alan 23. maddesinde düzenlenen88 ve negatif statü hakkı 

içerisinde yer alan  “yerleşme ve seyahat hürriyeti (ve madde metninde yer 

alan seyahat hürriyetinin önemli bir parçasını oluşturan yurt dışına çıkma 

hürriyeti ) 89, ancak Anayasa’nın yukarıda metni verilen 13. maddenin 

öngördüğü esaslar çerçevesinde sınırlandırılabilecektir.  Bu somut olmayan 

ve içeriği ancak yorum yoluyla doldurulabilecek ölçütlerin tümünü birden 

yerine getirmeyen, bu ölçütlerden sadece birine dahi uygun olmayan 

sınırlama, açıkça Anayasa’ya aykırı olacaktır. 

Hukuk devletinde geçerli olan ‘ hürriyetin asıl, sınırlamanın ise istisna 

olması’ 90 ilkesi dikkate alındığında, sınırlamaya ilişkin soyut kavramlar 

anlamlandırılırken hak ve hürriyetler lehine yorum yapılması gerekmektedir. 

Zaten 13. maddenin konuluş amacı da, temel hak ve hürriyetlerin 

sınırlandırılma ölçütlerini saptamak suretiyle temel hak ve hürriyetler 

açısından güvence oluşturmak; hak ve hürriyetlerin değil, bunlara ilişkin 

sınırlamanın sınırlarını 91 tespit etmektir. Temel hak ve hürriyetleri güvence 

altına almak ve Anayasanın 13. maddesinde yer alan ölçülere uygun şekilde 

hareket etmek yalnızca temel hak ve hürriyetleri sınırlandıran kanun 

hükümlerini koyan yasama organının değil, kanunun uygulayıcısı yargının ve 

işlem tesisi eden idari mercilerin de vazifeleri arasındadır. 

                                                 
88   Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, 

sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve 

kamu mallarını korumak; Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç 

işlenmesini önlemek; Amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir. Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, 

(...) vatandaşlık ödevi ya da ceza soruşturması veya kovuşturması sebebiyle sınırlanabilir. 

Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz. 
89  ‘kişisel haklar’ deyimi içim bkz. Gözler, . a.g.e. s.149. 
90     Kapani, a.g.e.,s,.233 
91  Turan Yıldırım, “Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanmasında ‘Sınırlamanın Sınırı’”, 

AÜSBFD,Cilt XLVI,No 1-2,Ocak –Haziran 1991, s,465  
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3.3.2. Kanun Hükmünde Kararnameler  

Kanun Hükmünde Kararnameler ise, her ne kadar kanun gücünde 

olsalar da,  1982 Anayasasının 91. maddesinin 1. fıkrası, Anayasa’nın ikinci 

kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan “temel haklar, kişi hakları ve 

ödevleri” konularının kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenmesini 

yasaklamış bulunmaktadır. Bu bakımdan, Anayasa’nın ikinci kısmının ikinci 

bölümünde, 23. maddede düzenlenmiş olan yurt dışına çıkma özgürlüğünün 

kanun hükmünde kararnamelerle sınırlandırılabilmesi de mümkün 

olmayacaktır. 

3.3.3. Uluslararası Sözleşmeler  

Vergi borcu nedeniyle konulan yurtdışına çıkış yasağının Ulusal 

mevzuatımız yanında, uluslar arası hukuk kurallarının da uygulanması, 

Anayasanın 90’ıncı maddesine 5170 sayılı Kanunla getirilen ek cümle92 ile 

artık uluslar arası anlaşmaların Kanun gücünde olup olmadığı tartışmalarına 

son vermiş ve maddenin lâfzından da açıkça anlaşılabileceği gibi artık uluslar 

arası anlaşmalar Kanun gücündedir ve doğrudan uygulama kabiliyeti 

kazanmıştır.  

Anayasada yapılan bu değişiklikle, uluslar arası anlaşmaların 

Kanunun da üstünde olup olmadığı, Anayasayla eşdeğer olup olmadığı ve 

hatta Anayasayla aykırılık oluşturması durumunda hangisinin uygulanacağı 

konusunda farklı görüşler bulunmaktadır.93 

Anayasanın lâfzından açıkça anlaşılabileceği gibi, temel hak ve 

özgürlüklere ilişkin uluslar arası anlaşma hükümleriyle, kanunların farklı 

                                                 
92  “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla 

kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda 

milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır.” 
93  Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Kemal Gözler, "Milletlerarası Antlaşmalara Kanun 

Üstü Bir Değer Tanınabilir mi? (Anayasa Değişikliği Teklifi Hakkında Bir Eleştiri)", 

Erişim,www.anayasa.gen.tr/madde90.htm. 22.01.2010 

http://www.anayasa.gen.tr/madde90.htm
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hüküm içermesi durumunda uluslar arası sözleşme hükümleri uygulanacaktır. 

Buradan da açıkça anlaşıldığı üzere, uluslar arası anlaşmaların temel hak ve 

özgürlüklere ilişkin olması ve kanunlarla aynı konuda farklı hükümler içermesi 

durumunda uluslar arası anlaşma hükümleri uygulanabilecektir. Ancak, 

kanunlarla, uluslar arası anlaşmalar arasında hiyerarşi kurulamayacağını, 

çünkü her ikisinin de meclisteki adi çoğunlukla kabul edildiğini, anlaşmalara 

kanun üstü bir değer tanınabilmesi için anlaşmaların adi çoğunlukla değil, 

meclisin üçte ikisinin oyuyla uygun bulunmasıyla mümkün olabileceği, aksi 

halde normlar hiyerarşisine aykırı olacağını kabul eden görüş bulunduğu94 

gibi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin artık kanunların üstünde bir norm 

olduğunun tartışmasız olduğu yönünde görüşler de mevcuttur.95 

Uluslararası sözleşmelerin, Anayasaya aykırılık oluşturması 

durumunda ise, Anayasanın anılan hükmünden “…milletlerarası 

antlaşmalarla kanunların..” denildiğinden, Anayasada temel hak ve 

özgürlüklere ilişkin uluslar arası anlaşmalardan farklı bir düzenleme bulunsa 

dahi, bu durumda Anayasa hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.Kanun 

uygulayıcıların iç hukuk sistematiği dışında, Anayasayı yok sayarak 

doğrudan uluslar arası normları dikkate alması, Egemen Devlet olmakla 

bağdaşmayacağı gibi, kuvvetler ayrılığı ilkesine de aykırılık oluşturacaktır.96 

Burada kısaca yurt dışına çıkma hürriyetini ve sınırlama koşullarını 

düzenleyen ve yukarıda da belirtildiği gibi kanun hükmünde olan uluslar arası 

sözleşmelere yer verilecektir. 

3.3.3.1. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 10.12.1948 tarihli toplantısında 

kabul edilen bildirinin, yurt dışına çıkış hürriyetinin ne şekilde tanıdığı 

                                                 
94  Kemal Gözler, a.g.m. 
95  Osman Ermumcu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin İç Hukuktaki Yeri 

Erişim,http://www.aydinbim.adalet.gov.tr/MAKALELER/AİHS%20İç%20Huk.%20Yeri.htm s,4. 

22.01.2010 
96  Ermumcu, . a.g.m. s,.5 

http://www.aydinbim.adalet.gov.tr/MAKALELER/AİHS%20İç%20Huk.%20Yeri.htm
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yukarıda belirtilmiş olup, Bildirinin 29. maddesinde yer alan tüm haklar ve 

özgürlükler için ifade edilen sınırlama koşulları, yurt dışına çıkma hürriyeti için 

de geçerli olacaktır. 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 ...”97 (m.29/2) olabilecektir. 

3.3.3.2. Birleşmiş Milletler 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 Sözleşmenin 12’nci maddesinde, 

seyahat özgürlüğü tanımlanmakla kalınmamış sınırlama şartları da maddenin 

içine yerleştirilmiştir. Madde metni şu şekildedir;98 

“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 dâhil olmak üzere, herhangi bir ülkeyi terk 

etmekte 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.” 

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

6.Baskı, İstanbul, Legal Yayıncılık,2007, s.354 
98  Erişim, http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr, 26.01.2010 

http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/
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Sözleşmenin sınırlama şartlarını düzenleyen 3 üncü fıkrasının hazırlık 

çalışmaları esnasında, başlangıçta sınırlama sebeplerinin 14 madde halinde 

sıralandığını, ancak sonra genel bir sınırlama düzenlemesi getirilmesinin 

benimsenmiştir. Tasarı halindeki metnin 14 sınırlama şartından biri de vergi 

borcudur ve fakat sözleşmenin asıl metninde genel sınırlama şartlarına yer 

verilmiştir.99 

Söz konusu sözleşme içeriği hakların korunması için ise rapor ve 

gözlem yöntemi, devletlerarası şikâyet ve bireysel şikâyet başvurusu 

(23.3.1976 tarihinde yürürlüğe giren seçmeli protokol gereğince)100 

yöntemleri getirilmiştir.  

3.3.3.3. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin sözleşme metninde seyahat 

hürriyetine ve dolayısıyla yurt dışına çıkma hürriyetine ilişkin herhangi bir 

hüküm bulunmamaktadır. Bu hürriyet sözleşme tarafından oluşturulan 

koruma mekanizmasına, 16.9.1963 tarihli 4. 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 Protokolün “Serbest 

dolaşım özgürlüğü” başlıklı 2’nci maddesinde, 

“1. Bir devletin ülkesi içinde usulüne uygun olarak bulunan herkes, 

orada serbestçe dolaşma ve ikametgâhını seçebilme hakkına sahiptir.  

2. Herkes, kendi ülkesi de dâhil, herhangi bir ülkeyi terk etmekte 

serbesttir.  

                                                 
99  Billur Yaltı, “Vergi Borcu Nedeniyle Yurt Dışına Çıkış Yasağı (ABD Yüksek Mahkemesi’nin 

Lıpper Kararı’ndan, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin Rıener Kararına: Hukuk 

Standartları” Türkiye Barolar Birliği Dergisi, sayı 66, 2006, s. 95-120. 
100  Gemalmaz, a.g.e. s,391. Başvurular İnsan Hakları Komitesi tarafından değerlendirilecektir. 
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3. 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.  

4. Bu maddenin 1. fıkrasında sayılan haklar, belli yerlerde, yasayla 

konmuş ve demokratik bir toplumda kamu yararının gerektirdiği sınırlamalara 

tabi tutulabilir.”101  

Maddenin 3’ncü fıkrasıyla, 2’nci fıkrada öngörülen yurtdışına çıkış 

serbestliğine istisna getirilmiş ve hangi hallerde seyahat hürriyetinin 

sınırlandırılabileceği belirtilmiştir. O halde, ulusal mevzuatımızla yurtdışına 

çıkış yasağının konulması şartlarının ve sınırlama sebeplerinin, ülke olarak 

taraf olduğumuz ve kabul ettiğimiz102 söz konusu protokol hükümlerine 

aykırılık taşımaması gerekmektedir. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ek protokolünde yer alan yurt dışına 

çıkma hürriyetinin korunması ise diğer uluslar arası sözleşmelere göre daha 

güvenceli bir yöntemle sağlanacaktır. Sözleşme kapsamında oluşturulan 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi adı geçen özgürlüğe yönelik müdahalelerin 

Sözleşme (ek protokolde yer alan sınırlamaları göz önüne alarak) 

kapsamında bir ihlal olup olmadığı değerlendirecektir. 

16 Eylül 1963 tarihinde Strazburg’da imzalanan bu protokol, 2 Mayıs 

1968’de yürürlüğe girmiştir. Türkiye protokolü 23.Şubat 1994 tarih ve 3975 

sayılı kanun ile kabul etmesine rağmen bu protokol ülkemiz açısından henüz 

yürürlüğe girmemiştir.103  

                                                 
101  Erişim, http://www.inhak-bb.adalet.gov.tr/aihs/aihsek4.htm 26.01.2010 
102  23.02.1994 tarih ve 3975 sayılı Yasayla kabul edilmiştir. 
103   http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/protokol4.htm 

http://www.inhak-bb.adalet.gov.tr/aihs/aihsek4.htm
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4. BİR ÖRNEK OLARAK İNSAN HAKLARI AVRUPA 

MAHKEMESİNİN RİENER KARARININ İNCELENMESİ              

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin yukarıda aktarılan ek protokol 

çerçevesinde yurt dışına çıkma özgürlüğüne ve bu özgürlüğün 

sınırlanmasına yönelik yaklaşımını göstermesi ve iç hukuktaki konuyla ilgili 

uygulamaya ışık tutması bakımından 23.05.2006 tarihli Riener kararı104 

incelenmeye değerdir. 

1985'te Avusturya'ya taşınan Bulgaristan vatandaşı Riener 1989'da 

Avusturya vatandaşlığını almıştır. Avusturya merkezli bir şirketin ortağı ve üst 

düzey yöneticisi olan Riener 1991' de Bulgaristan' da dar yükümlü sıfatıyla 

mükellefiyet tesis ettirmiştir. Faaliyet konusu Bulgaristan'a kahve ithalatıdır. 

1991 ila 1995 yılları arasında zamanının çoğunu Bulgaristan'da geçiren 

başvurucu o tarihten itibaren Bulgaristan'da oturmaktadır. 1 Temmuz 1992'de 

Sofya Vergi Dairesi, başvurucu hakkında ödenmeyen özel tüketim vergisi ve 

faiz olmak üzere toplam 1 Milyon ABD dolarına eşit ek vergi tarhiyatı 

yapmıştır. Söz konusu işlem hakkında Riener'in yaptığı bütün itirazlar ve 

açtığı davalar reddedilmiştir. 1992 ve 1993 yıllarında vergi idaresi 

başvurucunun ve şirketinin banka hesaplarına tedbir koymuştur. Bu da vergi 

alacağının ancak %2'sine tekabül etmiştir.  

1 Mart 1995'te Sofya Vergi Dairesi, Pasaport Dairesi’nden Pasaport 

Kanunu uyarınca, mahkemelerce onaylanan (kesinleşmiş) vergi borçları 

ödenene kadar yurt dışına çıkış yasağı kararı almasını talep etmiştir. 7 Mart 

1995'te Pasaport Dairesi yurt dışı çıkış yasağı kararını almış ve 4 Nisan 

1995'te Bulgar sınır polisi, Yunanistan' a geçmeye çalışan Riener' ın 

Avusturya pasaportuna el koymuştur. Başvurucunun Bulgaristan pasaportu 

yoktur. Riener'ın başvurusu üzerine, Pasaport Dairesi vergi borcu nedeniyle 

yurtdışı çıkış yasağı uygulandığı bilgisini kendisine vermiştir. Riener İçişleri 

                                                 
104

Erisim: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:  Yaltı, a.g.m. s.104 vd. 
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Bakanlığı'na itiraz etmiş, Bakanlık 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 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 yasak 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 İHAM' a taşımıştır.  

İHAM herhangi bir sınırlamanın sözleşmeye uygun olup olmadığını 

ölçmek için şu standardı geliştirmiştir:  

"Protokol-4. 2 fıkrası kişinin, seçimine bağlı olarak diğer bir ülkeye 

gitmek için ülke dışına çıkma hakkı da dâhil olmak üzere, seyahat 

özgürlüğünü güvence altına alır. Bu hakkı sınırlayan herhangi bir önlem 

yasaya dayalı olmalı, Sözleşme maddesinde geçen meşru amaçlarla 

yapılmalı ve kamu yararı ile birey hakkı arasında adil bir denge gözetmelidir. 

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 toplumda gerekli olup olmadığı araştırılmalıdır.” 105  

Mahkemenin test standardının birincisi sınırlamanın yasal olup 

olmadığı; ikincisi sınırlamanın sözleşmede belirtilen meşru bir amaca 

dayanıp dayanmadığı; üçüncüsü ise sınırlamanın kamu yararı ile bireysel 

haklar arasında orantı-denge sağlayıp sağlamadığıdır. Başka bir ifadeyle 

"demokratik bir toplumda özgürlüklerin sınırlandırılmasının hukuka uygun 

                                                 
105   Riener v.Bulgaria,para.109 
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olabilmesi için sınırlama ve izlenen amaç arasında ölçülü bir oranın bulun-

ması” 106 gerekir.  

Mahkeme, sınırlamanın Bulgar hukukunda hukuki dayanaklarının 

olduğu değerlendirmesini yapmış ve yurt dışına çıkış yasağının hukukiliğine 

ilişkin olarak cevaplanması gereken diğer soruların (yasağın süresi, borcun 

hesaplanması ve zamanaşımı meselesi bakımından) öngörülebilirliğinin ve 

yetkililerin hukuki işlemlerinde belirliliğin sağlanıp sağlanmadığı sorusunun 

orantılılık problemi ile yakından bağlantılı olduğunu ifade etmiştir. 

Mahkeme, sınırlamayı meşru amaç yönünden değerlendirirken, baş-

vurucunun yurt dışına çıkış hakkının büyük miktarda vergi borcunun 

ödenmesini sağlama amacıyla sınırlandığını, mülkiyetin korunmasını 

düzenleyen Protokol 1-1' de devletin vergilerin ödenmesini sağlama amacıyla 

gerekli gördüğü önlemleri alma yetkisinin saklı tutulduğunu, bu türden 

sınırlamaların, kamu düzeninin sürdürülmesi ve başkalarının haklarının 

korunması amacıyla getirildiğini ve bu nedenle de yurt dışı çıkış yasağının 

meşru bir amacının bulunduğunu belirtmiştir.107 

Mahkeme, orantılılık testini uygularken değerlendirmesini üç unsur 

üzerine kurmuştur. Birincisi mükellefin ödemesi gereken verginin miktarına 

ilişkin değerlendirmedir. Vergi borcunun miktarına ilişkin olarak somut olayda 

tam bir miktar ortaya konulamamasına rağmen nihai olarak 150 bin Avro'ya 

karşılık düşen bir vergi borcu için, "söz konusu miktarda ödenmemiş vergi 

borcunun tahsil edilmesindeki kamu yararı, başvurucunun hakları üzerinde 

uygun sınırlamaları gerektirebilir. Devletler mali politikalarını oluşturmak ve 

çerçevesini çizmek ve bu vergilerin ödenmesini garanti altına alan 

düzenlemeler yapmak konusunda belli bir takdir yetkisine sahiptir…" 

demiştir.108 Demek ki mahkeme, orantılılık testi için olay özelinde miktarın 

                                                 
106   Yüksel Metin, Ölçülülük İlkesi- Karşılaştırmalı Bir Anayasa Hukuku İncelemesi, Seçkin 

Yayıncılık, Ankara, 2002,s88 
107  para114-117 
108  para118-119 
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yüksekliği ile sağlanmaya çalışılan kamu yararı arasında bir denge 

gözetilmesini talep etmektedir.  

Yurt dışına çıkışa yönelik sınırlandırmanın orantılı olup olmadığı 

noktasında dikkate alınan ikinci unsur yurt çıkış yasağının "uygulama 

süresine" ilişkin değerlendirmedir.  Mahkeme,4 nolu protokolün 

Bulgaristan’da uygulamaya girdiği Kasım 2000 tarihi itibariyle başvurucu 

hakkındaki yurt dışı yasağının beş yıldan fazla bir süredir uygulandığını ve 

ayrıca Eylül 2004 tarihine kadar yaklaşık dört yıl daha durumun devam 

ettiğini dikkate alarak kişinin seyahat özgürlüğünün sınırlandırılması 

başlangıçta gerekse bile, bunu otomatik olarak uzun bir zaman diliminde 

uygulamaya devam etmenin, önlemi kişinin haklarını ihlal eden orantısız bir 

önleme dönüştürdüğünü ifade etmektedir.” 109  

Yurt dışına çıkışa yönelik sınırlandırmanın orantılı olup olmadığı 

noktasında dikkate alınan üçüncü unsur ise uygulamanın "otomatik bir 

uygulama” olup olmadığıdır. Bunun anlamı, koşullara bağlı -tahsil imkanları, 

mal varlığı araştırması, yurt dışına çıkışın tahsil olanağı üzerindeki etkisi gibi- 

hiçbir değerlendirme yapılmaksızın, vergi borcu olmasının tek başına 

otomatik bir yurt dışı çıkış yasağına dönüşmemesi gereğidir:  

"Orantılılık ilkesi çerçevesinde, ödenmeyen borç nedeniyle bir kişinin 

yurt dışına çıkış hakkının sınırlandırılması sadece borcun tahsiline hizmet 

ettiği müddetçe haklı olabilir. Böylesi bir sınırlama, ödeme gücü olmadığı için 

fiilen (de facto) uygulanan bir cezaya dönüşmemelidir. Mahkemeye göre, 

yetkililer, vergi dairesinin vergi alacağının başka yollarla tahsili için makul 

girişimlerde bulunup bulunmadığı ve borçlunun ülkeyi terk etmesinin alacağın 

tahsilini imkânsızlaştırıp imkânsızlaştırmayacağı gibi faktörlerin ışığında 

kararlarını periyodik olarak değerlendirmeksizin kişinin seyahat özgürlüğüne 

yönelik sınırlamayı uzun dönemler boyunca sürdüremez. Başvurucunun 

davasında vergi idaresinin, hem 4. Protokol'ün Bulgaristan'da yürürlüğünden 

önce hem de sonra, aktif olarak alacağını tahsil girişiminde bulunduğu 

                                                 
109  para 120-121 
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söylenemez. Özellikle, 1993 yılından sonra başvurucunun Bulgaristan'daki 

malvarlığına yönelik bir el koyma girişiminde de bulunulmamıştır. 

Başvurucunun 3 Ocak 1999 tarihine kadar haczedilen 50 bin ABD doları da 

bu tarihten sonra başvurucuya geri ödenmiştir. Başvurucunun Avusturya'daki 

malvarlığını- eğer varsa- araştırma yönünde bir girişimde de bulunulmamıştır. 

Mahkemeye göre, vergi alacağının en azından bir kısmını tahsil etmek için 

vergi dairesinin açık yollara başvurmamış olması, hükümetin yurt dışı çıkış 

kararının tahsilât için gerekli olduğu ve seyahat özgürlüğünün orantılı bir 

biçimde sınırlandırıldığı iddiasını ortadan kaldırmaktadır. Hükümetin 

iddiasının tersine yurt dışı çıkış yasağının dönemler itibariyle yenilenmesi, 

başvurucunun davranışlarının, mali kaynakları hakkındaki bilgiye veya ülke 

dışına çıkmasına izin verildiği takdirde tahsilât imkânlarının tehlikeye 

düşeceğini ortaya koyan somut bir göstergenin değerlendirilmesine 

dayanmamaktadır. Başvurucunun yurtdışında bir ailesinin bulunduğu 

değerlendirilmemiştir. Yurt dışı çıkış yasağına ilişkin idari kararlar ve bunları 

onaylayan yargı kararları, ne 4. Protokol'ün yürürlüğünden önce ne de sonra, 

herhangi bir orantılılık değerlendirmesi içermemiştir".110  

Dördüncüsü mahkeme, orantılılık ölçümlemesini sağlayacak unsurların 

yasada yer alıp almadığını değerlendirmiştir: "Bunun nedeni uygulanan 

yasanın, vergi dairesinin alacağını tahsil etmek için başka yollara başvurup 

başvurmadığı, borçlunun davranışları ve potansiyel ödeme gücünün olup 

olmadığı gibi sorular hakkında herhangi bir düzenleme içermemesidir. Yurt 

dışı çıkış yasağının kaldırabilmesinin tek yolu ödeme, yeterli düzeyde (açıkça 

anlaşıldığı kadarıyla toplam borç miktarını karşılayan) teminat gösterme veya 

olayda olduğu gibi alacağın zamanaşımına uğramasıdır .... Bu koşullar 

altında, yurt dışı çıkış yasağı gerçekte süresiz, otomatik önlem 

mahiyetindedir. Yıllık olarak yapılan yenilemeler de, sadece başvurucunun 

borcunu ödemediğinin belgelendirilmesinden ibaret kalan, yasağın otomatik 

olarak devamını sağlayan, yasağın haklılığını ve orantılılığını araştırmayan 

                                                 
110  para 122-126 
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bilgi notu mahiyetindedir.”111  Mahkeme değerlendirmesine şöyle devam 

etmiştir: "Mahkemeye göre, otomatik yurtdışı çıkış yasağı, P4-2 

çerçevesinde, kişinin yurtdışına çıkış hakkına herhangi bir müdahalenin, 

olayın koşullarına göre, haklı ve uygulama süresi boyunca orantılı olması 

konusunda idarenin gereken ihtimamı göstermesi ödevine aykırılık teşkil 

eder. Bu çerçevede bazı üye devletlerin yasalarında vergi borcu nedeniyle 

yurt dışına çıkış yasağı uygulaması ancak o kişinin yurt dışına çıkışına izin 

verildiği takdirde ödemeden kaçınabileceğine inanmak için somut sebepler 

varsa mümkün olabilmektedir. Ayrıca bazı ülkelerde yasağın süresi 

bakımından sınırlamalar da mevcuttur... Hangi yaklaşım tercih edilirse 

edilsin, mevzuatta ve uygulamada orantılılık ilkesine sadık kalınmalıdır. 

Olayda böyle olmamıştır.” 112  

Beşincisi mahkeme, uygulamanın belirlilik ilkesine uygun olup 

olmadığını değerlendirmiştir: "Ayrıca, Bulgar yetkililer zamanaşımı süresinin 

dolduğu tarihi hiç belirlememiş ve borç miktarı konusunda farklı farklı 

hesaplamalar yapmıştır. Yıllık onay işlemlerinin yapılış biçimi -başvurucuya 

tebliğ edilmeyen dâhili yazılar- ve zamanaşımı meselesi, Sözleşmede yer 

alan hukuki belirlilik ilkesine uygun değildir. Bu açıdan, ilgili kanun keyfiliğe 

karşı yeterli düzeyde usuli güvence içermemektedir."113   

Mahkeme" sonuç olarak, yurt dışına çıkış yasağının otomatik mahiyeti, 

orantılılık ilkesinin değerlendirilmemiş olması, ilgili yasanın ve uygulamanın 

bazı konularda belirsiz oluşu ve yasağın çok uzun süre uygulanması 

nedenlerine dayanarak, bu yasağın gerçekleştirilmek istenen amaçla orantılı 

olmadığı sonucuna varmıştır. Seyahat özgürlüğü ihlal edilmiştir.” 114  

                                                 
111  para 127 
112  para128 
113  para 129 
114  para 130 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

VERGİ BORCU NEDENİYLE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI UYGULAMASININ 

YASAL DAYANAĞI VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK BU GÜNE KADAR 

YAPILAN İDARİ DÜZENLEMELER 

1. ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLEN 5682 SAYILI 

PASAPORT KANUNUNUN 22. MADDESİ İLE GETİRİLEN DÜZENLEME 

Vergi tahsilâtının kamu maliyesi açısından öneminden yukarıda 

bahsedilmişti. Özellikle ülkemizde gerek iç gerekse dış ekonomilerde 

yaşanan krizler vergi gelirlerinin tahsilâtında önemli sorunlar doğurmaktadır.  

Mali idareler vergi gelirlerinin düzenli tahsili amacıyla birçok çalışma 

yürütmektedirler. Bazı uygulamalar, genel olan sorunlu olduğu kabul edilen 

ve bir revizyona tabi tutulmasında yarar görülen sistemlerin tüm eksikliklerini 

tek başına açığa çıkarırlar.115 Bu kapsamda seyahat özgürlüğünün 

kısıtlanması gibi önemli bir sonucu olan yurt dışı çıkış yasağı uygulaması her 

zaman tartışılan konulardan biri olmuştur. Vergi borcu olan kişilerin yurt 

dışına çıkışının engellenmesi olarak tanımlanan yurt dışı çıkış yasağının 

amacının, mükelleflerin veya kanuni temsilcilerinin yükümlülüklerini 

zamanında yerine getirmelerinin sağlanması, amme alacağının tahsilinin 

güvence altına alınması ve tahsilâtın hızlandırılması olarak ifade 

edilmektedir. 

 

 

 

                                                 
115  Oğuz Çetinkaya “Vergi Hukukunda Yurt Dışına Çıkış Yasağı Uygulaması” Erişim, 

www.cetinkaya.av.tr  21.01.2010 

 

http://www.cetinkaya.av.tr/
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1.1. Yurt Dışı Çıkış Yasağına İlişkin Yasal ve İdari Düzenlemeler  

Yurt dışı çıkış yasağı, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinden olan 

seyahat özgürlüğünü kısıtlayan bir önlem olması nedeniyle hem kamu 

idareleri hem de bireyler açısından etkileri büyük olmaktadır. Dolayısıyla 

Anayasa Mahkemesinin iptal kararından önce yürürlükte olan 

düzenlemelerde bulunan hataların tekrarlanmaması bakımından önemle 

üzerinde durulması gereken bir konu olduğu kuşkusuzdur.  

Yurtdışına çıkış yasağı, vergilendirme ile ilgili bir uygulama olmasına 

rağmen; yurt dışına çıkış yasağı uygulamasının yasal dayanağı vergi 

kanunlarında değil 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun (I) “Pasaport ve Vesika 

Verilmesi Yasak Olan Haller” başlıklı 22 inci maddesinde düzenlenmiştir.  

5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun “Pasaport ve Vesika Verilmesi 

Yasak Olan Haller” başlıklı yirmi ikinci maddesi aşağıdaki gibidir:  

MADDE 22 - Yurt dışı çıkmaları; mahkemelerce yasaklananlara, 

memleketten ayrılmalarında genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu 

İçişleri Bakanlığınca tespit edilenlere, vergiden borçlu olduğu pasaport 

vermeye yetkili makamlara bildirilenlere pasaport veya seyahat vesikası 

verilmez. ...  

Bu durumda olanların açık kimlikleri (adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, 

ana ve baba adı ile nüfusa kayıtlı olduğu yer) ve tahdit sebebi, ilgili daireler 

tarafından mahallin polis makamlarına bildirilir.  

İlgili polis makamları da bu bilgileri alır almaz bağlı bulunduğu il 

emniyet müdürlüğü kanalıyla en seri haberleşme aracıyla yazılı olarak hudut 

kapısı bulunan emniyet müdürlüklerine, şahsın nüfusa kayıtlı olduğu il 

emniyet müdürlüğüne ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirir.  
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Bunların yurt dışı çıkışları engellenir ve kendilerine pasaport veya 

vesika verilmez, verilmişse geri alınır. ...”  

Özet olarak bu maddede vergiden borçlu olduğu pasaport vermeye 

yetkili makamlara bildirilenlere, pasaport veya seyahat vesikası verilmemesi, 

verilmişse geri alınması, bunların yurt dışına çıkışlarının engellenmesi hükme 

bağlanmıştı.   

Söz konusu kanun hükmü yurt dışına çıkış yasağına ilişkin gerekli 

şartları çok genel ifadelerle düzenlemişti. Uygulamada yasanın nasıl 

uygulanacağına ilişkin ortaya çıkan sıkıntılar nedeniyle yasada açıkça bir 

yetki verilmemiş olmasına rağmen Maliye Bakanlığı tarafından çok sayıda 

tahsilât genel tebliğleri, tahsilât iç genelgeleri, genel yazı ve özelgeler 

çıkartılmıştır. 

Maliye Bakanlığı, 11 Haziran 1996 tarihinde 395 Seri no.lu, 13 Kasım 

1998 tarihinde 404 Seri no.lu ve 1 Mart 2002 tarihinde de 424 Seri no.lu 

Tahsilât Genel Tebliğlerini ve ayrıca, yurt dışı çıkış yasağına ilişkin 1998/6 ve 

1999/2 sayılı Tahsilât İç Genelgeleri yayınlanmıştır. Bu tebliğler ile yurt dışına 

çıkış yasağının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları ayrıntılı bir şekilde 

belirlemiştir.  

1.2. Yurt Dışı Çıkış Yasağı Uygulanabilecek Amme Alacakları 

Yurt dışı Çıkış yasağını düzenlemek amacıyla Maliye Bakanlığı 

tarafından çıkarılan tebliğlerden biri olan ve 1996 yılında yayımlanan 395 seri 

numaralı Genel Tebliğ ile o güne kadar konuyla ilgili olarak yayımlanmış 

bulunan Tebliğler yürürlükten kaldırılırken, Pasaport Kanunu'nun 22 inci 

maddesinde yer alan "vergiden borçlu" tabiri ile kastedilenin, 6183 sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 1 inci maddesinde 

sayılan amme alacaklarından borçlu bulunan şahıslar olduğu, maddedeki 

http://www.alomaliye.com/tahs_gen_teb_395.htm
http://www.alomaliye.com/tahs_gen_teb_395.htm
http://www.alomaliye.com/tahs_gen_teb_395.htm
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vergi borcu tabirinden de amme alacağının anlaşılması gerektiği 

açıklanmıştır. 116 

6183 sayılı Yasanın birinci maddesinde tanımlanan amme alacağı 

kavramı; Devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve 

harçları, para cezaları ve vergi cezalarını, bunların faiz ve zamlarını ve diğer 

karşılıklarından doğan alacakları ayrıca, bu idarelere ait, sözleşmeden, 

haksız fiilden ve sebepsiz zenginleşmeden doğanlar dışında kalan ve kamu 

hizmetlerinin uygulanmasından kaynaklanan alacakları ifade etmektedir. 

5682 sayılı kanunun 22. maddesinde yer alan “vergiden borçlu” tabiri 

ile kastedilenin 6183 sayılı yasanın 1. maddesinde söz konusu edilen amme 

alacaklarından borçlu olanların kastedilip kastedilmediği tartışmalıdır. Maliye 

Bakanlığının ‘vergiden borçlu’ ifadesine yönelik yapmış olduğu bu tanımlama 

değişik görüşlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Birinci yaklaşımda, 

Pasaport Kanununda yer alan “vergiden borçlu” tabirinin lâfzî olarak 

yorumlanması gerektiği ve sadece vergi borcunu kapsadığı117, ikinci 

yaklaşımda ise, “vergiden borçlu” tabirinin amaçsal ve genişletici olarak 

yorumlanması gerektiği ve muhtelif kanunlara göre alınan vergi, resim, harç 

şeklindeki amme alacaklarını ve vergiye bağlı olarak ortaya çıkan ceza, 

gecikme zammı, gecikme faizi, pişmanlık zammı, haksız çıkma zammı gibi 

fer’i amme alacaklarını kapsadığı, ancak AATUHK hükümlerine göre takip 

edilen diğer kur farkı, prim, fon gibi amme alacaklarını kapsamadığı 

                                                 
116  Murat ÖZDEN, “Vergi Borcu Nedeniyle Yurt Dışına Çıkma Yasağı Uygulaması”, Gazi 

Üniversitesi İİBF Dergisi, 11, 1-2, Ankara 1995, s.209-211 
117  Murat Özden “Vergi Alacağını Güvence Altına Alan Bir Önlem Olarak Yurt Dışına Çıkma 

Yasağı” Yaklaşım, Sayı 105 Eylül 2001, Tugay Yücel “Vergi Borcu Nedeniyle Yurt Dışına 

Çıkış Yasağı Uygulamasının İrdelenmesi ve Öneriler” Mükellefin Dergisi, Sayı 89,s.14 Mayıs 

2000,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; 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. 
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savunulabilir.118 Pasaport Kanunu’nun 22. maddesinde, farklı bir yoruma 

elvermeyecek tarzda, vergiden borçlu olduğu pasaport vermeye yetkili 

makamlara bildirilen kimselere yurt dışı çıkış yasağı uygulanacağı hükme 

bağlanmıştır. Bu durumda, söz konusu maddeye 6183 sayılı yasanın birinci 

maddesinde yer alan tüm kamu alacakları bakımından güvence oluşturacak 

bir amaç atfetmek, hükmün uygulama alanını kanunda öngörülmeyen bir 

şekilde genişletmek anlamına gelecektir. 

Vergi idaresi dışındaki, İl özel idareleri ile belediyeler de 6183 sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu'nun 1.maddesi 

kapsamındaki alacakları hakkında yurt dışı çıkış yasağı 

uygulayabileceklerdir. Çünkü bu konuda Pasaport Kanunu'nun 

22.maddesinde “ilgili daire”lerin yurt dışı çıkış yasağı uygulayabilecekleri 

belirtilmiştir.  

1.3. Yurt Dışı Çıkış Yasağı Uygulanacak Amme Alacağı Miktarı 

5682 sayılı yasanın 22. maddesinde yurt dışı çıkış yasağı 

uygulanabilecek amme alacağının miktarı belirtilmemiştir. Uygulamada bu 

eksiklik Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan tebliğlerle doldurulmaya 

çalışılmıştır. Bu miktar 11.06.1996 günlü Resmi Gazete’de yayınlanan 395 

sayılı Tahsilât Genel Tebliği’nde 1 milyar Türk Lirası olarak saptanmıştır. 

13.11.1998 günlü Resmi Gazete’de yayınlanan 404 sayılı Tahsilât Genel 

Tebliği’yle 5 milyar Türk Lirası’na; 01.03.2002 tarihli Resmi Gazete’de 

yayınlanan 424 sayılı Tahsilât Genel Tebliği’yle de 15 milyar Türk Lirası’na 

yükseltilmiştir. Son olarak 27.04.2006 günlü Resmi Gazete’de yayınlanan 

439 sayılı Tahsilat Genel Tebliği ile, söz konusu miktar 25 bin Yeni Türk 

Lirası olarak belirlenmiştir. Buna göre, 25.000,00 YTL’nin altında vergi borcu 

                                                 
118 Aydın Kıratlı “Vergi Borcu Olanlara Yurt Dışına Çıkış Yasağı Uygulaması” Vergi Dünyası 

sayı 219 s.32 Ocak 2000, Onur Elele “Yurt Dışına Çıkış Yasağı Uygulaması” Yaklaşım  

Dergisi sayı 179 s.89 Kasım 2007, Ercan ALPTÜRK, Vergi Borcu İle Yurt Dışına Çıkış Yasağı 

Arasındaki İlişki, 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; 
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bulunan kimseler hakkında Pasaport Kanunu’nun 22. maddesi 

uygulanamayacak ve bu kimselerin yurt dışına çıkma özgürlükleri 

kısıtlanamayacaktır. 

Yurt dışına çıkış yasağına dayanak oluşturan amme alacağının 

kesinleşmiş bir amme alacağı olması gerekmektedir. Yurt dışına çıkış yasağı 

uygulanabilmesi için bir alacağın kesinleşmiş olduğu halde ödenmemiş 

olması ve varsa ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz uygulamasına konu amme 

alacakları toplamının dikkate alınması gerekmektedir. Tarhiyat safhasında 

olan veya tarhiyata ilişkin olarak yaratılan ihtilaflar nedeniyle kesinleşmemiş 

olan amme alacakları ile 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi uyarınca tecil 

edilmesi ya da sair nedenlerle teminat altına alınan alacaklar hakkında yurt 

dışı çıkış yasağı uygulanamayacaktır. Ayrıca, miktara bakılmaksızın 6183 

sayılı Kanunun 75. maddesi uyarınca aciz halinde olduğu tespit edilen 

borçlular hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmayacaktır.  

1.4. Yurt Dışına Çıkış Yasağı Uygulanacak Kişiler 

Vergi borcundan ötürü Pasaport Kanunu’nun 22. maddesi gereğince 

hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanacak kimseler, “vergiden borçlu 

olduğu pasaport vermeye yetkili makamlara bildirilenler”; diğer bir ifadeyle 

“vergi borçluları”dır. Bu bağlamda, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 8. 

maddesinde “vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden 

gerçek veya tüzel kişi(ler)”  şeklinde tanımlanan vergi mükelleflerinin, 

Pasaport Kanunu’nun 22. maddesi anlamında vergi borçlusu olarak kabul 

edilecek kimseler olduklarına kuşku bulunmamaktadır. Ancak bazı 

durumlarda, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesinden ve vergi 

borcunun ödenmesinden asıl vergi mükellefi yerine üçüncü şahısların 

sorumlu olması söz konusu olabilmektedir. Vergi Usul Kanunu’nun 8. 

maddesinde “verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karşı 

muhatap olan kişi(ler)”  şeklinde tanımlanan ve vergi sorumlusu olarak 

isimlendirilen bu kimseler, esasında teknik anlamda vergi borçlusu değildirler. 
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Ancak vergi borcunun ödenmesi ödevinin vergi kanunları tarafından vergi 

sorumlularına yüklendiği hallerde, söz konusu ödevin yerine getirilmesini 

güvence altına almayı amaçlayan yurt dışına çıkış yasağı tedbirinin de asıl 

mükellef yerine bu kimseler hakkında uygulanacağının kabulü, zorunluluk arz 

edecektir. 

Vergi sorumluluğu konusunda, vergi kesmekle yükümlü olanlar dışında 

üzerinde özellikle durulması gereken bir kategori, kanuni temsilcilerdir. 

Konuyla ilgili olarak Vergi Usul Kanunu’nun 10. maddesinde şu düzenlemeye 

yer verilmiştir. “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 getirilir. Yukarıda yazılı olanların bu ödevleri yerine getirmemeleri 

yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya 

kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklar, kanuni ödevlerini yerine 

getirmeyenlerin varlıklarından alınır.”.  Buna göre bir tüzel kişinin vergi 

mükellefi ya da vergi sorumlusu olması durumunda tüzel kişinin kanuni 

temsilcisi; bir küçüğün ya da kısıtlının vergi mükellefi yahut vergi sorumlusu 

olması durumunda bunların velisi/vasisi/kayyımı; cemaat gibi tüzel kişiliği 

olmayan bir oluşumun vergi mükellefi veya vergi sorumlusu olması halinde 

ise bu oluşumu yöneten kimseler, vergisel ödevlerin yerine getirilmesinden ve 

bu çerçevede vergi borcunun ödenmesinden sorumludurlar. Dolayısıyla bu 

ödevlerin yerine getirilmemesi, vergi borcunun tam olarak ödenmemesi 

halinde, Pasaport Kanunu’nun 22. maddesinde öngörülen yurt dışına çıkış 

yasağı bu kimseler hakkında da uygulanacaktır. 

1.4.1. Anonim ve Limited Şirketlerin Kanuni Temsilcileri 

Uygulamada Pasaport Kanunu’nun 22. maddesinden kaynaklanan 

uyuşmazlıklarda sıklıkla gündeme geldiği için, tüzel kişilerin özellikle de 

anonim ve limited şirketlerin kanuni temsilcileri hakkında hangi koşullarda 
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yurt dışı çıkış yasağının uygulanabileceği konusu üzerinde ayrıca durulması 

gerekmektedir. Her şeyden önce belirtmek gerekir ki; kanuni temsilcilerin 

şirketin vergi borçlarından kaynaklanan sorumlulukları konusunda var olan 

yasal düzenleme, Vergi Usul Kanunu’nun 10. maddesinden ibaret değildir. 

Vergi borcu aynı zamanda bir amme borcu olduğu için, 6183 sayılı Kanun’un 

kanuni temsilcilerin amme borçlarından sorumluluğu ile ilgili mükerrer 35. 

maddesinin, bu kimselerin şirket vergi borçlarından sorumlulukları noktasında 

Vergi Usul Kanunu’nun 10. maddesiyle birlikte dikkate alınması gerekecektir. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun’un söz 

konusu hükmünün 1. fıkrası şu şekildedir: “Tüzel kişilerle küçüklerin ve 

kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin 

malvarlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil 

edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanuni temsilcilerin ve tüzel kişiliği 

olmayan teşekkülü idare edenlerin şahsi mal varlıklarından bu kanun 

hükümlerine göre tahsil edilir”. 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un konuyla ilgili hükümlerinin 

karşılaştırılmasında göze çarpan ilk farklılık; 213 sayılı Kanun’nın 10. 

maddesinin 2. fıkrasında yer verilen “yukarıda yazılı olanların (bu bağlamda 

şirket kanuni temsilcilerinin) bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden” 

ibaresine, 6183 sayılı Kanun’un mükerrer 35. maddesinde yer verilmemiş 

olmasıdır. Bu şirketlerin kanuni temsilcileri, kural olarak anonim şirketlerde 

yönetim kurulu başkan ve üyeleri (Türk Ticaret Kanunu m.317); limited 

şirketlerde ise,  şirket müdürü/müdürleridir. (Türk Ticaret Kanunu m.540) 

Bununla birlikte kanuni temsil yetkisinin, anonim şirketlerde yönetim kurulu 

üyelerinden birine, birkaçına veya (en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil 

yetkisinin devam etmesi koşuluyla) yönetim kurulu üyesi olmayan kişilere; 

limited şirketlerde ise, ortaklardan birine, birkaçına yahut ortak olmayan bir 

kimseye devredilebilmesi mümkündür. (Türk Ticaret Kanunu m.319, 541) Bu 

gibi hallerde kanuni temsilci sıfatına sahip olmayan yönetim kurulu üyesi 

yahut müdürlerin şirket vergi borçlarından dolayı sorumlu tutulmaları mümkün 
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olmayacak ve bu kimseler hakkında yurtdışı çıkış yasağı 

uygulanamayacaktır.  

Dolayısıyla bir anonim/limited şirket kanuni temsilcisi hakkında 

Pasaport Kanunu’nun 22. maddesinin uygulanabilmesi; ancak, bu kimsenin 

vergi kanunlarından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemiş olması 

durumunda mı mümkündür? Kanımızca bu soru, Vergi Usul Kanunu’nun 10. 

maddesinde yer alan söz konusu ifadeyle, 6183 sayılı Kanun’un mükerrer 35. 

maddesi birlikte değerlendirilerek ele alınmalıdır. Şöyle ki;  şirket vergi borcu 

sebebiyle kanuni temsilcilerin takibata uğraması, vergi alacağının şirket 

malvarlığından kısmen veya tamamen tahsil edilememesi halinde mümkün 

olabilecektir.119 (6183 sayılı Kanun mükerrer m.35, ayrıca bkz. Vergi Usul 

Kanunu m.10/2) Vergi alacağının şirket malvarlığından tahsil edilebilmesi ise, 

bizzat kanuni temsilcinin yükümlülüğünde olan bir konudur. Dolayısıyla vergi 

alacağının şirket malvarlığından tahsil edilememesi, kanuni temsilcinin 

ödevlerini yerinde ve zamanında yerine getirmediğinin, diğer bir ifadeyle 

kanuni temsilcinin kusurlu olduğunun bir göstergesidir. Bu kusur, vergisel 

ödevin bizzat kanuni temsilci tarafından ve kasten yerine getirilmemesi 

şeklinde olabileceği gibi; bu ödevin yerine getirilmesinde gereken özenin 

gösterilmemesi, vergi kanunlarından kaynaklanan yükümlülüğün geç yerine 

getirilmesi, denetim görevinin ihmali ya da vergi mükellefiyetlerinin tam ve 

zamanında ifası için gereken tedbirlerin alınmaması gibi çok çeşitli şekillerde 

ortaya çıkabilecektir. Daha öz biçimde belirtmek gerekirse;  şirketin vergi 

borçları şirket malvarlığından zamanında ve eksiksiz olarak tahsil 

edilememişse; şirket kanuni temsilcisinin, vergi kanunlarıyla kendisine 

yüklenen ödevleri süresinde ve/veya tam olarak yerine getirmediği ve bu 

nedenle kusurlu olduğu kabul edilmelidir. Dolayısıyla şirket vergi borcunun 

şirket malvarlığından karşılanamaması durumunda ‘kanuni temsilcinin 

kusurlu olup olmadığı gibi ek bir araştırmaya gerek kalmaksızın, söz konusu 

borcun kanuni temsilcinin kişisel malvarlığından tahsili yoluna gidilmeli ve 

kanuni temsilci hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanabilmelidir. Kaldı ki, 

                                                 
119 Aydın Kıratlı, Vergi Borcu Olanlara Yurt Dışına Çıkış Yasağı Uygulaması, Vergi Dünyası 

Dergisi, Sayı 221, s,34 Ocak 2000 
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Pasaport Kanunu’nun 22. maddesinin uygulanmasında gerçek kişi 

mükellefler bakımından aranmayan “vergisel ödevlerin yerine getirilmesinde 

kusurlu davranma”  Şartının tüzel kişi mükelleflerin temsilcileri açısından 

aranması adil bir çözüm olmayacak ve söz konusu kanun maddesinin 

amacıyla bağdaşmayacaktır. 

1.5. Yurt Dışına Çıkış Yasağının Süresi ve Getirilen İstisnalar 

Maliye Bakanlığı; 395 seri numaralı Genel Tebliğde, ayrıca, vergi 

borçlularının belirli hallerde, geçici sürelerle yurt dışına çıkışlarına da izin 

vermiştir. Bakanlık, Tebliğinde, yurt dışına çıkış yasağı uygulanan ancak 

faaliyet konuları gereği, tedavi amacı ve benzeri zaruri nedenlerle yurt dışına 

çıkmaları gerektiği halde borçlarına karşılık yeterli teminat gösteremedikleri 

için yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmayan bazı borçluların; faaliyetlerine 

devam edememe, mevcut ve yeni iş imkânlarını kaybetme ve tedavi 

imkânlarının engellenmesi gibi nedenlerle yurt dışına çıkış yasağı 

uygulamasının olumsuz sonuçlarının önlenmesi açısından bazı koşullarla 

uygulamada esneklik sağlandığını, bu tür durumlarda, borçluların taleplerinin 

Tahsil Dairesi Yöneticisi Başkanlığı’nda ilgili bölüm (vergilendirme ve 

kovuşturma) yöneticileriyle birlikte değerlendirileceğini, bu değerlendirmede; 

borçlunun öteden beri borç ödeme konusunda iyi niyetli olup olmadığı hususu 

da dikkate alınarak,  

— Yurt dışı yasağı uygulamasının, borçlunun ileride doğabilecek borç 

ödeme kabiliyetini olumsuz etkileyebileceği veya tedavi olanaklarını 

kaybetmesine neden olabileceğinin,  
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— Yurt dışına çıkışın amme alacağının takip ve tahsilini olumsuz 

etkilemeyeceğinin, anlaşılması halinde, borçluların yurt dışına çıkış 

yasağının, geçici sürelerle kaldırılabileceğini açıklamıştır.120 

 Söz konusu hükmün aldığı en büyük eleştirilerden bir tanesi de, vergi 

borcunun kapsamının ne olduğu iken, ikincisi de ilgili daireler tarafından 

yapılan bildirim üzerine yurt dışına çıkış yasağının uygulanıyor olmasıdır.121 

Bu bildirimde borcun mahiyeti, yılı, miktarı, vadesi ve ne şekilde tasfiye 

edilebileceği, yurt dışına çıkış yasağının kaldırılabilmesi için ne gibi işlemler 

yapılması gerektiği açıkça belirtilmek suretiyle borçlu mükelleflerin 

bilgilendirilmesi gerekmektedir.          

2. ANAYASA MAHKEMESİNCE VERİLEN PASAPORT 

KANUNUNUN İPTALİNE İLİŞKİN KARARIN GEREKÇELERİ 

Yurt dışı çıkış yasağı uygulamasını Anayasa’ya aykırı gören ve Yüce 

Mahkemeye götürerek iptal yoluna başvuran Ankara Asliye 1. Ticaret 

Mahkemesi ve İstanbul 2. İdare Mahkemesi itiraz gerekçelerinde özetle şu 

nedenleri belirterek iptal isteminde bulunmuşlardır:  

- Kanun koyucunun temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması 

konusunda takdir yetkisi sınırsız değildir. Yurt dışı çıkış yasağı 

uygulamasında idarenin takdir yetkisi çok geniş tutulmuştur.  

- İHAM kararlarında insanların doğumla kazandıkları temel hakların ve 

toplumun bir bireyi olmaları sonucunda tanınan hak ve özgürlüklerin 

                                                 
120   Onur Elele, Yurt Dışına Çıkış Yasağı Uygulaması, Yaklaşım Dergisi, Sayı 179,s 90 Kasım 

2007 
121   Özden, a.g.m Yaklaşım Temel hürriyetlerden olan seyahat hürriyetini sınırlayan bir 

uygulamanın, mahkeme kararı olmaksızın ilgili daireler tarafından yapılan bir bildirimle 

gerçekleştirilmesi hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Bu nedenle, ilgili dairelerin 

yetkisinin, kanunla belirlenmiş koşulların mükelleflerde mevcut olup olmadığının araştırılması ile 

sınırlandırılması, araştırma sonuçlarının yurt dışına çıkma yasağı getirilmesini gerektirip 

gerektirmediğine karar verme yetkisinin mahkemelere bırakılması, pasaport vermeye yetkili olan 

makamların ise kendilerine bildirilen mahkeme kararı doğrultusunda işlem yapması gerektiği 

görüşü.  
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yeterince ve serbestçe kullanılmasının hukuk devletinin vazgeçilmez 

gereklerinden olduğu belirtilmiştir.  

- Topluma karşı kimi vatandaşlık ödevlerinin istenmesi yerinde olmakla 

birlikte, bunların ilgili yasalarda gösterilen kurallara bağlı olarak eşit, adil, 

dengeli olması ve hukuk devleti ilkesinin gereklerine uygun biçimde 

istenilmesi zorunludur.  

- Anayasa’nın 23. maddesinde “vatandaşlık ödevi” nedeniyle sınırlama 

yapılabileceği belirtilmektedir. Ancak yurt dışı çıkış yasağı sınırlaması vergi 

borcu bakımından açık ve net olmadığı gibi, vergi ödevinin hangi 

aşamasında, hangi yetkililerce ve hangi ölçütlere göre yasak konulacağı 

belirtilmemiştir. Dolayısıyla belirsizlik fazlasıyla mevcuttur.  

- Anayasal koruma altında bulunan yurt dışına çıkma özgürlüğü soyut 

nitelikteki sınırlamalarla ihlal edilmekte, yetersiz ve ölçüsüz kullanılmaktadır.  

- Vergi borcunun tahsilâtı ile ilgili vergi mevzuatında gerekli ve elverişli 

araçlar bulunmaktadır. Daha hafif ve uygun yöntemler mevcut iken en ağır 

yöntemin seçilmesi sonucunda anayasal koruma altında bulunan temel hak 

ve özgürlüklerden olan seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasını doğuracak 

biçimde yurt dışına çıkışın yasaklanmasında vergi borcunun tahsili amacı için 

aranan gereklilik, elverişlilik ve orantılılık unsurları bulunmadığından ölçülülük 

ilkesi ihlal edilmektedir. 

-Vergi mevzuatı içinde vergi borcunun tahsili amacıyla elverişli 

araçların bulunması, bu konuda idareye gerekli ve elverişli araçların verilmesi 

karşısında, yurt dışına çıkış yasağı amacını aşarak ülkenin ekonomik 

çıkarlarını zedelemekte ve ticari ilişkileri engellemektedir. 
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Tüm bu gerekçeleri inceleyen Yüce mahkeme itirazı değerlendirmiş, 

5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 22. maddesini122 Anayasa’nın 2., 13. ve 23. 

maddelerine aykırı bulmuştur.123 Söz konusu itiraz Anayasa’nın 5., 6., 10., 

15., 36., 38., 40., 48., 49., 73. ve 125. maddeleri yönünden ayrıca inceleme 

konusu yapılmamıştır. 

Anayasa Mahkemesi iptal gerekçesinde şu konulara değinmiştir: 

Mahkeme yurt dışı çıkış yasağının amacının, yükümlülerin 

yükümlülüklerini yerine getirmesi, vergi gelirlerinin düzenli ve sürekli bir 

biçimde tahsili, kamu alacağının güvence altına alınması ve tahsilâtın 

hızlandırılması olduğu görüşündedir. Mahkemece, 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 kanun 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 verilmediği; Vergi, resim, harç ve benzeri mali 

yükümlülükler, Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı dışında farklı 

                                                 
122  15.7.1950 günlü, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun, 28.5.1988 günlü, 3463 sayılı Kanun ile 

değiştirilen 22. maddesinin iptali istenilen sözcükleri de içeren birinci fıkrası şöyledir: 

“Yurt dışına çıkmaları; mahkemelerce yasaklananlara, memleketten ayrılmalarında genel 

güvenlik bakımından mahzur bulunduğu İçişleri Bakanlığınca tespit edilenlere, vergiden borçlu 

olduğu pasaport vermeye yetkili makamlara bildirilenlere pasaport veya seyahat vesikası 

verilmez. Ancak, yabancı memleketlere gitmeleri mahkemelerce yasaklananlar dışında kalanlara, 

zarurî hallerde İçişleri Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile pasaport veya pasaport yerine 

geçen seyahat vesikası verilebilir.” 
123  15.7.1950 günlü, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun, 28.5.1988 günlü, 3463 sayılı Kanun’nın 3. 

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

vermeye yetkili makamlara bildirilenlere …” bölümünün Anayasa’ya aykırı olduğuna ve 

İPTALİNE, Şevket APALAK’IN karşı oyu ve OYÇOKLUĞUYLA, 18.10.2007 tarihinde Esas  

        Sayısı: 2007/4, Karar Sayısı: 2007/81 karar verilmiştir. 
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kurum ve kuruluşlar tarafından da tahakkuk ettirilerek tahsil edildiği; 

Kanun’da, vergi borcundan yurt dışına çıkış yasağı uygulaması nedeniyle 

idari düzenleme yapma konusunda idareye herhangi bir yetki verilmemiştir. 

Ancak, uygulamada konunun, Kanun ile yetki verilmediği halde, Maliye 

Bakanlığı tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun’a dayanılarak tahsilat genel tebliğleri ile düzenlendiği; yurt dışına çıkış 

yasağına ilişkin ölçütlerin idarenin takdir ve tercihine göre belirlendiği; 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 kaldığı belirlemeleri yapılmıştır. 

Anayasa Mahkemesince, itiraz konusu kural Anayasa’nın 2., 13. ve 

23. maddeleri uyarıca incelenmiş ve Mahkemece; Amaç ve araç arasında 

makul bir ilişkinin bulunmasını, diğer bir deyişle yapılan sınırlamayla 

sağladığı yarar arasında hakkaniyete uygun bir dengenin bulunması gereğini 

ifade eden ölçülülük ilkesinin, sınırlayıcı önlem ile sınırlama amacı arasındaki 

ilişkinin denetiminde, yasal önlemin sınırlama amacına ulaşmaya elverişli 

olup olmadığını saptamaya yönelik “elverişlilik”, sınırlayıcı önlemin sınırlama 

amacına ulaşma ve demokratik toplum düzeni bakımından zorunlu olup 

olmadığını arayan “zorunluluk”, ayrıca amaç ve aracın ölçüsüz bir oranı 

kapsayıp kapsamadığını, bu yolla ölçüsüz bir yükümlülük getirip getirmediğini 

belirleyen “oranlılık” ilkeleri olmak üzere üç alt ilkesinin  bulunduğu 

belirtildikten sonra, AİHM nin (Riener/Bulgaristan, 27.5.2006 günlü) kararına 

değinilmiş, kararda müdahalenin yasal olup olmadığı ve meşru bir amacın 

gerçekleştirilmesi için demokratik bir toplumda gerekli ve ölçülü olup 

olmadığının araştırılması gerektiği, yurt dışına çıkış yasağının hukukiliğine 

ilişkin olarak, yasağın süresi, borcun tutarı, hesaplanması, kesinleşmesi ve 

zamanaşımı bakımından öngörülebilirliğin ve belirliliğin oranlılık sorunu ile 

yakından bağlantılı olduğu, vergi tutarının yüksekliği ile sağlanmaya çalışılan 

kamu yararı arasında bir denge gözetilmesi gerektiği, oranlılık 

değerlendirmesini içermeyen yasak işleminin Sözleşmeye aykırılık 
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oluşturduğu, keyfiliğe karşı yeterli düzeyde usul güvencesinin yasayla verilip 

verilmediği, yasağın gerçekleştirilmek istenen amaçla orantılı olmamasının 

seyahat özgürlüğünün ihlali anlamına geleceği belirtildiği vurgulanmıştır. 

Mahkeme, Anayasanın 23. maddesine göre vatandaşın yurt dışına 

çıkma özgürlüğünün ancak vatandaşlık ödevi ya da ceza soruşturması veya 

kovuşturması sebebiyle sınırlanabileceğini, yasaklamanın, seyahat 

özgürlüğünün güvence alanının kanun koyucu tarafından daraltılması 

niteliğinde olduğunu, bu nedenle de  13. madde anlamında bir sınırlandırma 

niteliğinde olduğunu, Getirilen yasaklamanın, yurtdışına çıkmak isteyen 

kişilerin vergi borçlarını ödemeye zorlayıcı nitelikte bulunduğunu, bu nedenle 

itiraz konusu kural ile gerçekleştirilen sınırlamanın, kaynağını Anayasa’da 

bulan meşru bir amaca yönelik olduğunun  görüldüğü,ancak, “vergiden borçlu 

olduğu pasaport vermeye yetkili makamlara bildirilenlere” yurt dışına çıkış 

yasağı uygulanabileceğine ilişkin kuralla getirilen sınırlamanın, demokratik 

toplum düzeni için gerekli nitelikte, başka bir ifadeyle güdülen kamu yararı 

amacını gerçekleştirmekle birlikte, temel haklara en az müdahaleye olanak 

veren ölçülü bir sınırlama niteliğinde olup olmadığının incelenmesi 

gerektiğine karar vermiştir. 

Dolayısıyla Anayasa Mahkemesinin iptal kararının ölçülülük ilkesini 

irdeleyici bir nitelik taşıdığı açıktır.  

Buradan hareketle Mahkemece, yasalarla getirilen vergi 

yükümlülüğünü kabullenmenin bir vatandaşlık görevi olduğu, fakat 

Anayasa’nın 23. maddesinde öngörülen sınırlama nedenleri ve bunlar 

arasında yer alan “vatandaşlık ödevi”nin  genel nitelikte, soyut bir kavram  

olduğu, kanun koyucunun getireceği her sınırlayıcı düzenlemede bu 

nedenleri somutlaştırmasının  gerekeceği, keyfiliğe varabilecek uygulamaları 

önleyebilmek bakımından gerekli olan açıklık ve somutluk, sınırlamanın 

yasayla yapılmış olarak kabul edilmesi için zorunlu olduğu, aksi halde hukuk 

devletinin gerektirdiği belirginlik karşılanmamış olacağı,  hiçbir koşul 

öngörmeksizin, hatta vergi borcunun tutarı dahi belirtilmeden, vergi borcunun 
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ödenmemesine bağlı olarak kendiliğinden uygulandığı zaman amaç olan 

vergi borcunun tahsili ile araç olan yurt dışına çıkışın yasaklanması 

arasındaki makul ilişki ve dengenin  ortadan kalkacağı vurgulanarak, itiraz 

konusu kuralın, amaç ve araçları açık, belirgin ve somut bir şekilde 

öngörmemiş, amaç ve araç arasında makul ve uygun bir ilişki kurmayarak 

ölçülülük ilkesinin gereklerini yerine getirmediğinden bahisle iptaline 

oyçokluğu124 ile  karar verilmiştir.  

Anayasa Mahkemesi, Pasaport Kanunu'nun sözü geçen hükmünün 

iptalinin doğuracağı hukuksal boşluğu kamu yararını ihlal edici nitelikte 

gördüğünden, Kanun koyucuya bu konuda olanak sağlamak amacıyla iptal 

hükmünün, kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak altı ay 

sonra yürürlüğe girmesine, oybirliğiyle karar vermiştir. Kanun koyucu ise bu 

hükme uygun olarak 06.06.2008 yürürlük tarihli yurt dışı çıkış yasağına ilişkin 

kanun maddesini düzenlemiştir. 

Yeni Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra, Pasaport Kanun’un 22. 

maddesi uyarınca konulan tüm yasakların kaldırılması ve yeniden yeni yasal 

düzenlemeye göre yeni bir idari işlemle yasak konulması gerekecektir. Çünkü 

yürürlükten kalkmış ve uygulanma yeteneği kalmamış Kanuna göre 

                                                 
124   ‘vergilerin ödenmesinin vatandaşlık ödevleri arasında bulunduğunda, bu görev yönünden 

Anayasa’nın sözel anlatımının yeterli verileri içerdiğinde ve Anayasa’da yer alması nedeniyle bu 

ilkenin ölçülülüğü de içinde barındırdığında kuşku yoktur. Ayrıca vergi borcu tanımlamasında 

ilgili hukuksal metinlerin vergi yasalarında yer alacağı açıktır.  

Vatandaşlık ödevi olan söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, vergi yasalarına 

göre oluşacak vergi borçlusu olmanın önüne geçilebilmesi için, düzenlenen kuralda Anayasa 

sınırlamayı vatandaşlık ödevine bağladığından başkaca ölçü aranması gerekmeyecektir. Ayrıca 

sınırlamalarda gözetilecek konulardan olan Anayasa’nın sözüne ve ruhuna uygunluk ilkesi, 

Anayasa’nın 73. maddesinin özel anlatımıyla açıkça ortaya çıkmakta ve sınırlama kuralında 

kendini tüm boyutuyla göstermektedir. Diğer taraftan; vergi borcunun ödenmesi için kimi 

olanakların bulunması düzenlemenin amacıyla doğrudan ilintili değildir. Ödemenin 

gerçekleştirilmesi bir amaçsa da, öncelikli erek vergi borçlusu yükümlülerin ortamda, yani 

ulaşılabilir yerde, daha açık bir deyişle ülkede bulunmalarını sağlamaktır. Bu nedenlerle 

Anayasa’ya aykırılık bulunmadığından 5682 sayılı Kanun’nın değişik 22. maddesinin birinci 

fıkrasının çekişme konusu bölümüne ilişkin davanın reddi gerekeceği oyuyla karara 

karşıyım.’Şevket APALAK 
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konulmuş bir idari yasağın, yeni ve farklı bir Kanuna göre devam etmesi, bu 

konuda bir geçici madde düzenlemesi olmadıkça mümkün değildir.125 

3. ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ÜZERİNE YURT 

DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞINI DÜZENLEMEK AMACIYLA 5766 SAYILI 

KANUN’UN 5. MADDESİYLE AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ 

HAKKINDA KANUNA EKLENEN 36/A MADDESİ 

3.1. Kanun Metni 

Anayasa Mahkemesi’nin 08.12.2007 gün ve 26724 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanan 18.10.2007 gün ve E:2007/4, K:2007/81 sayılı  kararı 

uyarınca yeniden yapılan yasal düzenlemeler neticesinde kabul edilen126  ve 

amme alacağının tahsilinin sağlanması amacıyla bir tedbir olarak öngörülen 

yurt dışına çıkış yasağına ilişkin yeni düzenlemenin,  6183 sayılı Yasanın 3 

üncü maddesinin 1 inci fıkrasında, amme alacağının, Kanun’un 1 ve 2 nci 

maddesindeki alacakları ifade ettiği belirtilmiş olması ve  1 inci maddede de , 

“Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza 

tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi 

asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i amme alacakları… ile; bunların takip 

masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur.” hükmünün yer alması 

karşısında, bu Kanun kapsamında yer alması kanun tekniğine daha uygun 

olmaktadır.  

Buna göre, 5766 sayılı Yasanın 5 inci maddesiyle 6183 sayılı Yasaya 

eklenen maddede; 

"Yurt dışı çıkış tahdidi: 

                                                 
125  Bumin Doğrusöz, http://www.referansgazetesi.com/habe...&HBR_KOD=98264 
126 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısı’nın 5 inci maddesiyle TBMM’nin 05.06.2008 tarihinde kabul edildi 

http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?YZR_KOD=156&HBR_KOD=98264
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MADDE 36/A – 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 amme borçlusunun yurt dışına çıkışı, 

alacaklı tahsil dairesinin talebi halinde ilgili makamlarca engellenir. 

Yurt dışı çıkış tahdidi, yüz bin 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." Şeklinde düzenleme yapılmak suretiyle hem Anayasa 

Mahkemesinin yukarıda anılan kararı uyarınca verilen süre içerisinde yasal 
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düzenleme yapılmakta hem de yapılan eleştiriler127 doğrultusunda bir 

düzenleme yapılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır.  

5766 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle 6183 sayılı Kanuna eklenen 

"Yurt dışı çıkış tahdidi" başlıklı 36/A maddesi ile yurt dışı çıkış tahdidi 

uygulaması amme alacaklarının tahsil güvenliğini sağlamak üzere 6183 sayılı 

Kanunun amme alacaklarının korunması ile ilgili hükümleri içerisinde yeni bir 

müessese olarak düzenlenmiştir. 

3.2. Yurt Dışına Çıkış Yasağı Koymaya Yetkili Makam ve 

Sorumlulukları  

6183 Sayılı Yasanın 36/A maddesinin 1 inci fıkrasında, “…alacaklı 

tahsil dairesinin talebi üzerine ilgili makamlarca engellenir.” denilerek, yurt 

dışına çıkma yasağı koymaya yetkili makamın, amme alacağının alacaklısı 

olan tahsil dairesi talebi ile mümkün olacağı, bunun üzerine ilgili Emniyet 

Müdürlüklerinin kişiler hakkında yurt dışına çıkış tahdidi uygulayacakları 

belirlenmiştir. Yapılan bu düzenlemeyle, Anglo Sakson hukukunda olduğu 

gibi, yurt dışına çıkış yasağının tahsil dairesinin talebiyle mahkeme 

tarafından konulması değil, Kıta Avrupası sisteminde olduğu gibi bizzat idare 

tarafından konulabileceği sistemi kabul edilmiştir.  

Yurt dışına çıkış kararı yetkisinin, durumun olgu ve koşullarını 

değerlendirecek, vergi idaresinin yurt dışına çıkış ile tahsil imkânsızlığı 

arasındaki irtibatı ortaya koyması üzerine hüküm verebilecek bir mahkemenin 

yetkili kılınması ile olabileceği128, yönünde aksi görüş olmasına rağmen, vergi 

borcu ile bunlara ait zam ve cezalarına ait amme alacağının kesinleşmesi ve 

borçlusu tarafından da ödenmemesi halinde, amme alacağının tahsili 

amacıyla konulan bir tedbir olan yurt dışına çıkış yasağının da idari bir 

makam tarafından verilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamakta, şayet 

                                                 
127 Yaltı,  a.g.m. 
128  Yaltı,  a.g.m. 
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borçlu kendisine yapılan işlemin hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsa bu 

halde, işlemi tesis eden alacaklı tahsil dairesinin bulunduğu yer vergi 

mahkemesine dava açmak suretiyle hak arama özgürlüğünü kullanabilir 

Mahkeme ise, işlemin hukuka uygun olup olmadığının idari işlemi yetki, şekil, 

sebep, konu ve maksat yönlerinden değerlendirerek kararını verebilir.129 

Emniyet makamlarına yapılacak bildirimlerde, borçlunun adı, soyadı, 

TC. 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.  

Tahsil Dairelerince, yurt dışı 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 

olunacağı, yurt dışı çıkış tahdidinin kaldırılabilmesi için ne gibi işlemler 

yapılması gerektiği açıkça belirtilmek suretiyle borçluların bu konuda 

bilgilendirilmeleri sağlanacaktır. 

6183 Sayılı Kanunu’nun 10. maddesinde sayılan değerleri borçları 

karşılığında teminat olarak gösterenlerin yurtdışı çıkış yasağı her halükarda 

kaldırılacaktır. 130 Kısmen teminat alınmışsa, yurt dışı çıkış yasağının 

teminatsız kalan amme alacağı tutarı dikkate alınarak uygulanması 

gerekmektedir.131 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 

                                                 
129  Öte yandan, yavaş ilerleyen idari yargı mekanizmasının gerçek bir güvence oluşturmadığı 

yönünde görüş bulunmakta ise de, mahkemeler, önüne gelen davada, 2577 sayılı İdari Yargılama 

Usulü Kanunu’nun 27 nci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca, 30 gün olan savunma süresini 

kısabileceği gibi, memur eliyle de tebligat yapılmasına karar verebilmekte ve 2 nci fıkrası 

uyarınca da yürütmenin durdurulmasına karar verebildiklerinden bu yöndeki görüşe katılma 

olanağı bulunmamaktadır. . 
130 Betül Semra ESGİN-Muharrem ÖZDEMİR, Vergi Hukukunda Yurtdışı Çıkış Yasağı 

Uygulaması, Erişim: http://www.bilgilidenetim.com/makale/goster/352, s.3. E.T.15.03.2010 
131 Mahmut AYDOGMUS, Yurt Dışı Çıkış Yasağı Uygulamasında Neler Değişti?  Vergi Sorunları 

Dergisi, Sayı 241, Ekim 2008, s.90. 
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dışına çıkış yasağının uygulanması için gerekli olan vergi borcu tutarında 

dikkate alınmamalıdır.132 

Uygulamada, yurt dışı çıkış yasağı mükelleflere bildirilmemekte ve 

mükellefler yurt dışı çıkış yasağından ancak yurt dışına çıkmak üzere sınır 

kapılarına ya da hava limanlarına gittiklerinde haberdar olmakta ve bu 

nedenle mağduriyetler yaşanmaktadır.133 Yurt dışına çıkış yasağının seyahat 

özgürlüğünü sınırladığı göz önüne alınarak, idare tarafından haklarında yurt 

dışı çıkış yasağı uygulanan kişilere durum yazılı olarak bildirilmelidir.134   

Hakkında yurt dışı tahdidi konulan şahısların durumları tahsil 

dairelerince dikkatle izlenecek,135 bu tahdidin konulmasına neden olan 

borcun ödenmesi terkini teminata bağlanması gibi tahdidin konulma 

gerekçesinin ortadan kaldıran durumlarda, keyfiyetin derhal ilgili Emniyet 

Makamlarına bildirilmesi suretiyle mükellefler açısından oluşabilecek 

mağduriyetlerin önlenmesinin temin edilmesi gerekmektedir.  

3.3. Yurt Dışı Çıkış Yasağının Uygulanacağı Vergi Miktarı 

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. Bakanlar Kurulu, söz konusu tutarı belirleme konusundaki 

                                                 
132 A. Bumin DOĞRUSÖZ, Vergi Borcu Nedeniyle Yurt Dışına Çıkış Yasağı ve 5 milyarlık Sınır,       

Yaklaşım Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 72, Aralık 1998, s. 35. 
133 A. Bumin DOĞRUSÖZ, Yurt Dışı Çıkış Yasağına Öngörülen Yeni Düzenleme Üzerine, 

Yaklaşım Dergisi, Yıl 16, Sayı 183, Mart 2008, s.37; Erdoğan SAGLAM, Vergi Borcu 

Nedeniyle Yurt Dışına Çıkış Yasağı Konulması, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 248, Nisan 2002, 

s.36. 
134 Oğuz ÇETİNKAYA, Vergi Hukukunda Yurt Dışı Çıkış Yasağı Uygulaması, 

http://legalisplatform.net/ozel_dosyalar/ Erişim Tarihi:18.02.2010, s.9; Salim KARADENİZ, 

Vergi Borçluları İçin Yurt Dışına Çıkış Yasağı Uygulaması, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, 

Sayı 46, Ekim 2007, s.61.  
135 Ünal DEMİRCİ, Vergi Borcundan Dolayı Yurt Dışına Çıkış Yasağı-1, Maliye Ve Sigorta 

Yorumları Dergisi, 1 Şubat 2005, Sayı 433, s.154. 
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yetkisini, günün ekonomik koşullarını değerlendirerek kullanmalı136 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. 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.137 

3.4. Yurt Dışına Çıkış Yasağı Konulacak Kişiler 

Maddenin 1 inci fıkrasında yer alan “ödeme emrinin tebliğ tarihini takip 

eden yedi gün içerisinde ödemeyen yada bu Kanun hükümleri uyarınca 

hakkında bu alacaklar nedeniyle ihtiyati haciz kararı alınan amme 

borçlusunun…” ve 5 inci fıkrasında yer alan “amme borçlusuyla birlikte amme 

alacağının ödenmesinden sorumlu olan ve bu Kanuna göre amme borçlusu 

sayılan kişiler hakkında da uygulanır.” hükmü ile madde için geniş bir 

uygulama alanı kabul edildiği görülmektedir.  

Amme borçlusu hakkında yurt dışı çıkış tahdidi uygulanabilmesi için, 

ödeme emri tebliğ tarihini takip eden 7 gün içerisinde amme alacaklarının 

ödenmemiş olması gerekmektedir. Dolayısıyla vadesinde ödenmemiş amme 

alacağı için borçluya ödeme emri tebliğ edilmeden yurt dışı çıkış tahdidi tatbik 

edilmeyecektir.  

           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 

                                                 
136 Murat KOÇ, Yurt Dışı Çıkış Yasağı Uygulamasında Yeni Had 25 Bin YTL, Maliye Ve Sigorta 

Yorumları Dergisi, Sayı 467, 1 Temmuz 2006, s.35.  
137 Mustafa ÇOLAK, Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararı Sonrası Yurt Dışı Çıkış Yasağına                  

Yeni Düzenleme, Yaklaşım Dergisi, Yıl 16, Sayı 185, Mayıs 2008, s.71 
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ise bu kişiler hakkında ödeme emri tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın 

yurt dışı çıkış tahdidi uygulanabilecektir. 

6183 sayılı Kanun’un 3. maddesinde, amme borçlusu veya borçlu 

teriminin, 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 

ettiği açıklıkla belirtilmiş olup, söz konusu gerçek kişi amme borçluları 

hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulabileceği tabiidir.  

Bu konu ile ilgili olarak yabancılar açısından yurt dışına çıkma 

özgürlüğünün sınırlandırılması konusuna da kısaca değinmek gerekmektedir. 

Yukarıda da ifade edildiği gibi amme borçlusu; amme alacağını ödemek 

mecburiyetinde olan hakiki ve hükmi şahısları ve bunların kanuni temsilci 

veya mirasçılarını ve vergi mükelleflerini, vergi sorumlusunu ifade etmektedir. 

Dolayısıyla yurt dışına çıkış yasağının amme borçlusunun uyruğuna 

bakılmaksızın uygulanacağı ileri sürülmektedir.138 Buna karşın, anayasada 

yurt dışına çıkma özgürlüğüne ilişkin olarak sadece vatandaş açısından 

düzenleme yapıldığı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Ek 4 Nolu 

Protokolünün 2. maddesinin ikinci fıkrasında; “Herkes, kendi ülkesi de dâhil, 

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.139  

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 4 Nolu Protokolün 

3.maddesinin ikinci fıkrasında yer alan düzenleme, yurt dışına çıkma 

özgürlüğüne ilişkin olmayıp, taraf devletlerin vatandaşlarını ülkesine almama 

                                                 
138   Esgin-Özdemir, a.g.m. s.3. 
139 Gülsen GÜNES, 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, Mart 2006, s. 75; A. Volkan ÖZGÜVEN, Vergi Borcundan Dolayı “Yabancıya” 

Yurt Dışına Çıkış Yasağı Uygulaması, TBB Dergisi, Sayı 68, 2007, s.463. 
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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 dâhil, 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 sebeplerine140 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 degerlendirdigi 

göz önüne alındığında, Ek 4 Nolu Protokol uyarınca yabancılar için vergi 

borcu nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı uygulanabilecektir. 

Tüzel kişi amme borçluları hakkında ise yurt dışı uygulaması mümkün 

olmamakla birlikte, tüzel kişileri temsile yetkili bulunan kanuni temsilcilerine 

de yurt dışı çıkış tahdidi uygulanabilecektir.  

3.4.1. Anonim ve Limited Şirketlerin Kanuni Temsilcileri 

3.4.1.1. Limited Şirketler Bakımından;  

6183 sayılı Yasanın 35 inci maddesine göre, şirket ortakları şirketten 

tahsil imkânı bulunmayan amme alacaklarından hisseleri oranında sorumlu 

tutulabilmekteydiler. Ancak, 5766 sayılı Yasanın 3 üncü maddesiyle yapılan 

değişiklikle, şirketten kısmen veya tamamen tahsil edilemeyen veya tahsil 

edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından dolayı hisseleri oranında 

                                                 
140   Ek 4 Nolu Protokolün 2. maddesinin üçüncü fıkrasında; “Bu haklar, ancak ulusal güvenlik, kamu 

emniyeti, kamu düzeninin korunması, suç islenmesinin 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. 
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sorumlulukları devam etmekle birlikte141, ortağın şirketteki hissesini 

devretmesi halinde, hem devreden hem de devralan şirket ortağı amme 

alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulmuşlar, ayrıca alacağın 

doğduğu ve tahsil zamanlarında pay sahiplerinin farklı kişiler olması 

durumunda da yine eski ve yeni pay sahibinin müteselsilen sorumlu oldukları 

belirtilmiştir. Kanunun gerekçesinde, “…yargı kararlarıyla içtihat 

oluşturulamadığından bu konulara açıklık getirilerek ihtilafların azaltılmasının 

amaçlandığı…”, müteselsil sorumluluk getirilerek hisse devrini yapan ortağın 

borcunu ödemesinin sağlanarak devralan kişinin de hissenin değerini 

borçluluk durumunu da göz önüne alarak belirlemesine imkân vereceği 

belirtilmekle birlikte, amme borçlusu olan şirket ortağının hissesini devretmesi 

durumunda hem devreden hem de devralan ortağa yurt dışına çıkış 

yasağının uygulanabileceği142 gibi bir sonuç çıksa da, yurt dışına çıkış 

yasağının öncelikle payı devralan kişiye konulması, şayet bu halde de amme 

alacağının tahsil olanağı bulunmaması durumunda payını devreden kişi 

hakkında uygulanması gerekmektedir. Aynı durum, maddenin son fıkrasında 

yer alan amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gereken zamanlardaki pay 

sahiplerinin farklı kişiler olması halinde de geçerlidir. 

Limited şirketlerde kanuni temsilci olan müdür veya müdürler ile 

kanuni temsilci sıfatı olmayan şirket ortağı gerçek kişiler hakkında da 6183 

sayılı Kanun’un mükerrer 35. 35. maddesi ve 213 sayılı Vergi usul 

Kanununun 10. maddesi uyarınca yapılan takip 143 sonucu, ya da tüzel kişinin 

                                                 
141Mehmet 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.   
142 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. 
143   Kanuni temsilci veya şirket ortağı sıfatıyla tanzim edilen ödeme emrinin ardından. 
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vergi borçları nedeniyle şirket ortak ya da kanuni temsilcileri adına alınan 

ihtiyati haciz kararının ardından da bu şahıslar için yurt dışı çıkış yasağı 

uygulanabilecektir.144   

Ayrıca, öncelikle, şirket ortaklarına yurt dışına çıkış yasağı 

konulabilmesi için, ortak hissesi oranında sorumlu olduğundan, pay sahibinin 

hissesine düşen amme alacağı miktarının kanunda belirtilen 100.000,00 TL 

ve üzerinde olması gerektiği de kuşkusuzdur. 

3.4.1.2. Anonim Şirketler Bakımından 

Türk Ticaret Kanun’un 319.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.145 

Şirketin esas sözleşmesinde 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 islerinin murahhas üyeye veya 

müdüre bırakılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine karsın bu 

                                                 
144   Ünal DEMİRCİ, Vergi Borcundan Dolayı Yurt Dışına Çıkış Yasağı-3, Maliye Ve Sigorta 

       Yorumları Dergisi, sayı 435, 1 Mart 2005, s.199-200. 
145 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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yetkinin kullanılmaması durumunda da yönetim kurulunun başkan ve 

üyelerinin her biri kanuni temsilci kabul edilecektir.146 

Şayet, tüzel kişiliğin varlığından kısmen veya tamamen tahsil 

edilememesi durumunda şirketin kanuni temsilcisinden 6183 sayılı Yasanın 

cebri icraya ilişkin hükümlerine göre tahsil edileceğinden, anonim şirketlerde, 

amme alacağı için öncelikle şirketin varlığından tahsili yoluna gidilmeli, 147 

tahsil edilememesi durumunda kanuni temsilci sorumlu olduğundan bu halde 

kanuni temsilci de kendisine gönderilen ödeme emrinde belirtilen süre 

içerisinde ödemezse yurt dışına çıkış yasağı uygulanabilmelidir. 

Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gereken durumlardaki kanuni 

temsilcilerin farklı olması durumunda da, 35 inci maddede yapılan değişiklikle 

paralel olarak, 5766 sayılı Yasanın 4 üncü maddesiyle eklenen ek fıkra 

uyarınca, amme alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar. 

3.5. Yurt Dışına Çıkış Yasağının Hangi Amme Alacakları Nedeniyle 

Uygulanacağı 

Yurt dışı çıkış yasağı, devlete ait olup, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 

4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamına giren amme alacakları ile bu 

alacaklara ait zam ve cezalar için uygulanabilecektir.148 

                                                 
146 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. 
147  Burada sorun kanuni temsilci adına düzenlenen ödeme emri dayanak alınarak temsilci adına 

konulan yurt dışı yasağının yargısal denetiminde ortaya çıkmaktadır. Çünkü yargı yerleri önüne 

gelen davada kanunun aradığı ödeme emri tebliği ve 7 gün içerisinde ödenmemesi şartını 

değerlendirerek yasağın hukuka uygun olup olmadığı sonucuna varmaktadırlar. Şirketin takibinin 

yapılmış olması ya da tahsil imkânsızlığının ortaya konulması bu davadaki uyuşmazlık 

kapsamında değerlendirilemeyecektir. 
148 Mesut UÇAK, 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. 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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213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacakları, Gelir 

İdaresi Başkanlığına bağlı vergi daireleri, muhasebat Genel Müdürlüğüne 

bağlı mal müdürlükleri ve muhasebe müdürlükleri tarafından tahsil edilen 

genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile bu vergi, resim ve harçlara 

bağlı olan vergi, resim ve zamlardır. 

Vergi Usul Kanunu kapsamına girmemekle birlikte, 4458 sayılı 

Gümrük Kanunu kapsamında olup, Gümrük Müsteşarlığına bağlı tahsil 

daireleri tarafından tahsil edilen kamu alacakları da söz konusu Kanun 

kapsamında yer alacaktır. 

Yukarıda anılan 213 sayılı ve 4458 sayılı Kanunlar kapsamında yer 

almayan ve il özel idareleri ve belediyelere ait amme alacakları, para 

cezaları, ecrimisil alacakları için ise söz konusu yasak uygulanmayacaktır.  

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.149 

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.150 Fon kesintisi, varlığı 

vergiye tabi olan ve onun fer’i niteliğinde bir alacak olarak kabul edilse de, 

Vergi Usul Kanunu kapsamında değerlendirilemez ve yurt dışı çıkış 

yasağının uygulanmasına sebep olamaz. 

                                                 
149 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.  
150 Danıştay 3. Dairesi’nin 02.10.1990 tarih ve E:1990/2888, K:1990/2770 sayılı kararı; 170 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, 
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3.6. Yurt Dışına Çıkış Yasağının Süresi 

Yeni düzenlemede ‘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. denilmek 

suretiyle, yurt dışına çıkış yasağının amme alacağının devamı süresince 

devam edeceği hükme bağlanmıştır.  

 Maddenin 4 üncü fıkrasında yer alan istisnalar nedeniyle, alacaklı 

tahsil dairesinin uygun görmesi şartıyla, hastalık, iş bağlantısı gibi zorunlu 

durumlarda yurt dışına çıkış yasağı kaldırılabilecektir. Buna göre yurt dışı 

çıkış tahdidine muhatap olan borçluların hastalık, iş bağlantısı ve benzeri 

zorunlu nedenlerden dolayı tahsil dairelerine yapacakları müracaat üzerine 

durumları tahsil dairesince değerlendirilecek ve borçluların karşılaştıkları 

olumsuz sonuçların önlenmesi açısından uygun görülmesi halinde uygulanan 

tahditler kaldırılabilecektir,  ancak bu şartlar ortadan kalktıktan sonra yeniden 

yurt dışına çıkış yasağı konulabilecektir.  

İstisnai durumlara ilişkin olarak tahsil daireleri, yurt dışı çıkış tahdidi 

uygulamasının, borçlunun ileride doğabilecek borç ödeme becerisini olumsuz 

etkileyebileceği veya tedavi olanaklarını kaybetmesine neden olabileceği; 

yurt dışına çıkışın amme alacağının takip ve tahsilini olumsuz etkilemeyeceği 

kanaatine varması halinde, borca yetecek tutarda teminat gösterilmese dahi 

borçluların içinde bulundukları bu tür durumlar nedeniyle yurt dışına 

çıkışlarına izin verebilecektir. 

Bu itibarla, tutarına bakılmaksızın 6183 sayılı Kanunun 75 inci 

maddesi uyarınca aciz halinde olduğu tespit edilen borçlulardan aranılan ve 

aciz fişine bağlanan amme alacakları için yurt dışı çıkış tahdidi 

uygulanmayacaktır. Bunun yanı sıra, haklarında iflas kararı bulunan borçlular 

için de yurt dışı çıkış tahdidi uygulanmayacaktır. Ancak, haklarında iflas 
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kararı veya iflas erteleme kararı bulunan tüzel kişilerin borçlarından sorumlu 

olan kişiler hakkında şahsi iflas kararları olmadığı müddetçe söz konusu 

borçlar nedeniyle bu kişiler hakkında yurt dışı çıkış tahdidi uygulanacağı 

tabiidir. 

Hakkında yurt dışına çıkış tahdidi konulan şahısların durumları tahsil 

dairelerince dikkatle incelenecek, bu tahdidin konulmasına neden olan 

borcun ödenmesi, terkini, teminata bağlanması gibi tahdidin konulma 

gerekçesini ortadan kaldıran durumlarda keyfiyet derhal ilgili Emniyet 

Makamlarına bildirilmek suretiyle mükelleflerin oluşabilecek mağduriyetlerinin 

önlenmesi temin edilecektir.  

Yurt dışı çıkış tahdidinin, tüzel kişilikten tahsil edilemeyen veya tahsil 

edilemeyeceği anlaşılan amme borçlarından dolayı sorumlu tutulan birden 

fazla kanuni temsilcisi hakkında uygulanmış olması halinde, tahdidin 

kaldırılması için yukarıda belirtilen gerekçelerle yapılacak taleplerin de aynı 

şekilde değerlendirilmesi, ancak en az bir kanuni temsilci hakkında bu 

tahdidin devam ettirilmesi gerekmektedir.  Ancak, tüzel kişiliğin kanuni temsil 

yetkisinin bir kişiye verilmiş olması halinde, söz konusu kişi hakkında tahdidin 

kaldırılmasına yönelik talebin de yukarıda yapılan açıklamalara göre 

değerlendirilmesi ve uygun görülmesi halinde tahdidin kaldırılması icap 

etmektedir.  

3.7. Yurt Dışı Çıkış Yasağının İptali İstemiyle Açılacak Davalar 

6183 sayılı Kanunun 36/A maddesine göre, amme borçlusunun yurt 

dışına çıkısı, 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 çıkısı 

engellenmektedir. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan kişi, tahsil 

dairesinin işlemine karsı görevli ve yetkili idari yargı merciinde iptal davası 
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açabilecektir. Yine, yurt dışına çıkış yasağı uygulamasına ilişkin olarak 

hakkında yasak konulan kişi, şayet bu işlemin hukuka uygun olmadığını 

düşünüyor ve bu haksız işlem nedeniyle maddi veya manevi zarara 

uğradığını düşünüyorsa zararın tazmini amacıyla tam yargı davası da 

açabilecektir. 

3.7.1. 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.  

Pasaport Kanunu’nun 22. maddesinin uygulandığı dönemde, yurt 

dışına çıkış yasağına karsı açılan davalarda, idare mahkemeleri ile vergi 

mahkemeleri arasında görev uyuşmazlıkları çıkmıştı. Aynı seklide, 

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.151 Söz 

karardan sonra, Danıştay Vergi Dava Daireleri de, 2576 sayılı Bölge İdare 

                                                 
151 “…Dava, ... Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin sorumlu müdür ve ortağı olan 

davacı hakkında, Şirketin vergi borcundan dolayı yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına iliksin 

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.:14.01.2010. 
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Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kurulusu 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 düzenleme gereğince 

uyuşmazlığın vergi mahkemelerinin görev alanına girmediği ve uyuşmazlıkta 

idare mahkemelerinin görevli olduğuna karar verdi. 

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 

isleri çözümler. Yapılan yeni yasal düzenleme ile vergi borcundan dolayı yurt 

dışı yasağı konulmasına ilişkin hükme, 6183 sayılı Kanunun “Amme 

Alacaklarının Korunması” baslıklı 1. kısım 2. bölümünün “IV - Diğer Korunma 

Hükümleri” alt bölümünde yer verilmiştir. Yurt dışına çıkış yasağı, 6183 sayılı 

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 karsı açılacak davalarda görevli mahkeme, vergi 

mahkemeleri olacaktır.152 Yurt dışına çıkış yasağına karsı açılacak davalarda 

yetkili mahkeme, alacaklı tahsil dairesinin bulunduğu yer vergi mahkemesidir. 

                                                 
152 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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 3.7.2. Süre 

6183 sayılı kanun kapsamında yurt dışı çıkış yasağına karsı açılacak 

davalar vergi mahkemelerinin görev alanına girdiğinden dava açma süresi 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7. maddesini 1. fıkrasına göre, 

otuz gündür. Pasaport Kanunu’nun uygulandığı dönemde yurt dışına çıkış 

yasağına karsı açılacak davalarda, idare mahkemeleri görevli kabul 

edildiğinden, dava açma süresi altmış gün olmaktaydı. Eski uygulamadan 

hareketle, yurt dışına çıkış yasağına karsı 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. 

3.7.3. Husumet 

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 karsı açılacak davalarda husumet, 

vergi dairesinin yanında, valilik makamına da yöneltilmekteydi.153 Ancak, 

6183 sayılı kanun kapsamında uygulanan yurt dışı çıkış yasağına karsı 

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. 

                                                 
153 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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4. YENİ YASANIN; ANAYASA MAHKEMESİ’NİN VE İNSAN 

HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ’NİN YUKARIDA ANILAN KARARLARI 

IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ  

4.1. Kanunilik İlkesi Bakımından 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 4 Nolu Ek Protokolü’nün 

yukarıda yer verilen 2’nci maddesi uyarınca, maddede belirtilen durumlarda 

sınırlandırılabileceğinde kuşku bulunmamaktadır. Anayasanın 13 üncü 

maddesinde154 temel hak ve hürriyetlerin ne şekilde sınırlandırılabileceği 

belirtildikten sonra, yerleşme ve seyahat hürriyetini düzenleyen 23 üncü 

maddesinin 4 üncü fıkrasında da, yurt dışına çıkış hürriyetinin de ancak 

kanunla sınırlanabileceği hükmüne yer verilerek kanunilik ilkesi kabul 

edilmiştir.  

Temel Hak ve Hürriyete ilişkin sınırlamanın kanunla olması gerekmesi 

şeklinde kısaca tanımlanan kanunilik ilkesi, sadece yasağın kanunda yer 

alması değil,  Anayasa Mahkemesi kararında ve kararın atıfta bulunduğu 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında da belirtildiği üzere, yasağın 

süresi, borcun tutarı, hesaplanması, kesinleşmesi ve zamanaşımı 

hususlarının da yasayla düzenlenmesini gerektirmektedir. Yine Anayasa’ya 

göre seyahat özgürlüğü de ancak kanun ile sınırlanabilir. Hatta bu açıdan 

yasanın belirlilik düzeyi de konuyla bağlantılıdır. Sonuç olarak kanun bireye 

keyfi müdahalelere karşı uygun bir korunma olanağı vermek üzere, kamu 

otoritesine verilen yetkinin kapsam ve kullanma koşullarının yeterli açıklıkta 

belirlenmesi gerekir155, Kime, ne zaman, niçin, nasıl hangi makam tarafından, 

                                                 
154 “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 laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük 

ilkesine aykırı olamaz.” 
155  Yaltı, a.g.m., s.114 
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hangi işlemle yurt dışı yasağı konulacağının mutlaka kanun metninde açık ve 

net bir biçimde gösterilmesi zorunluluktur156 

Anayasa’nın 23. maddesinde öngörülen sınırlama nedenleri ve bunlar 

arasında yer alan “vatandaşlık ödevi” ise genel nitelikte, soyut bir kavramdır. 

Kanun koyucunun getireceği her sınırlayıcı düzenlemede bu nedenleri 

somutlaştırması gerekir. Keyfiliğe varabilecek uygulamaları önleyebilmek 

bakımından gerekli olan açıklık ve somutluk, sınırlamanın yasayla yapılmış 

olarak kabul edilmesi için zorunludur. Aksi halde hukuk devletinin gerektirdiği 

belirginlik karşılanmamış olur ve amaç-araç ilişkisini denetlemek güçleşir157 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a 

eklenen 36/A maddesinin gerekçesinde, “Anayasanın temel hak ve 

hürriyetlerin ancak Kanunla sınırlandırılabileceği ilkesi gereğince tahdidin 

sınırlarının Kanunla belirlenmesi zorunluluğu bulunmaktadır.”158 denilerek 

kanunilik ilkesi gereği anılan düzenlemenin yapıldığı anlaşılmakla birlikte, 

Anayasa’nın 23. maddesinde ifade edilen “kanunla sınırlanabilir” ibaresindeki 

kanun kavramının içeriğine ilişkin nasıl, ne şekilde uygulanacağı 

konusunda159 soruların tümüne yeni uygulama açısından cevap almak 

mümkün değildir. O zaman söz konusu uygulama bu haliyle Anayasa’nın 

aradığı anlamda bir düzenleme değildir. Belirsizlikler varlığını korumaktadır. 

Seyahat hürriyetinin sınırlanmasına yönelik bir idari tasarruf olan 

yurtdışına çıkış yasağının, 6183 sayılı Yasada düzenlenmiş olması, 

Anayasanın 13 üncü maddesinde öngörülen “…ancak kanunla sınırlanabilir.” 

hükmüne de uygundur. Ancak, maddenin devamında belirtilen “Bu 

sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve 

laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.” hükmü 

                                                 
156  Gülsen Güneş, “Vergi İdaresinin Yurt Dışı Seyahat Özgürlüğüne Müdahalesine Eleştirisel 

Bakış”, Vergi Sorunları, Sayı:203, (Ağustos 2005), s.127.  
157  AYM kararı 
158  http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/kanun_tasarisi_sd.onerge_bilgileri? 

kanunlar_sira_no=61196  Erişim Tarihi: 23.01.2010                      
159   Özgür Biyan, Anayasaya Aykırılık Devam Ediyor: Yurt Dışı Çıkış Tahdidi, Legal Mali 

Hukuk Dergisi, Sayı:43,  2008 

http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/kanun_tasarisi_sd.onerge_bilgileri?%20kanunlar_sira_no=61196
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/kanun_tasarisi_sd.onerge_bilgileri?%20kanunlar_sira_no=61196
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gereği sınırlamaya ilişkin kanun hükmünün Anayasaya uygunluğu maddedeki 

şartlar bakımından her zaman değerlendirilebilecektir.    

Yeni düzenlemede kararın alınması ve uygulanmasına ilişkin takdir 

hala idarededir. Bu durum keyfi durumların önüne geçilmesine ilk engel 

konumundadır. Konunun uzmanları tarafından çeşitli platformlarda pek çok 

kez ifade edilmesine rağmen, “yurt dışı çıkış yasağı” kararının ilgiliye 

bildirimine ilişkin bir hüküm yeni düzenlemede de yer almamıştır. Oysa 

Anayasa hükümlerine göre bu sınırlandırmayı yapmaya yetkili organ “idare” 

değildir 160 

Sınırlamanın ancak kanunla yapılabilmesi kuralı, yurt dışına çıkma 

özgürlüğünün kullanılması ile ilgili olarak idare tarafından hiç bir düzenleyici 

ya da birel işlemin yapılamayacağı anlamına gelmemektedir. Elbette ki, 

kanun koyucunun yurt dışına çıkma özgürlüğünü sınırlamasından ve bu 

konudaki genel çerçeveyi çizmesinden sonra idare, kanunun öngördüğü 

sınırlamanın ayrıntılarına ve teknik noktalarına161 biçim ve usule 162 ilişkin 

düzenlemeler getirebilecek sınırlamayı öngören kanunun ve bu kanuna 

uygun şekilde çıkarılan düzenleyici işlemin uygulanması amacıyla birel 

işlemler tesis edebilecektir. Ancak açıktır ki, bu düzenleyici ve birel işlemlerle 

yurt dışına çıkma özgürlüğüne, kanun tarafından öngörülmeyen bir sınırlama 

getirilemeyecektir163 Dolayısıyla, kanunda bir sınırlamanın öngörülmediği 

hallerdeki işlerin yurt dışına çıkma özgürlüklerini kısıtlayan bütün “idari 

tasarruflar” Anayasa’nın 13. maddesine aykırılık oluşturacaktır164  

Yürürlüğe giren yeni uygulamada gönderilen ödeme emrine rağmen 

yedi gün içerisinde belirtilen rakamı ödemeyen ya da hakkında ihtiyati haciz 

kararı alınan kişiye alacaklı tahsil dairesinin talebi halinde ilgili makamlarca 

                                                 
160  Ekrem Nur, “Vergi Borcu Nedeniyle Yurt Dışına Çıkış Yasağı Uygulamasının Anayasa’ya 

Aykırı Olduğu”, Yaklaşım, Sayı:147, Mart 2005, s.279. 
161  Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Ekin Kitabevi, Bursa, 2000, s.226. 
162  Bülent Tanör, Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, 7.b-, Beta 

Yayınevi, İstanbul, 2005, s.132. 
163  Kemal Gözler, s.226 
164  Emre Akbulut, Yurt Dışına Çıkış Yasağı, Marmara Üniversitesi, SBE, (Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2007, s.10. 
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yurt dışı yasağı getirilmektedir. Bu durumda hakkında kesinleşmiş bir yargı 

kararı bulunmayan kişilerin seyahat hürriyetleri hukuka aykırı bir şekilde 

engellenmektedir. Bir başka ifade ile sadece idarenin borçlu olduğunu ileri 

sürdüğü bir kişinin seyahat hürriyeti doğrudan engellenebilecektir  

Dolayısıyla yeni düzenlemenin niteliksel olarak maddi anlamda bir 

kanun olduğu söylenemeyeceği gibi Anayasal gerekleri de 

karşılayamamaktadır.165 Yasada yasak kararının ilgiliye bildirimine ilişkin bir 

hüküm bulunmamaktadır. Hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanan 

yükümlünün bu işlem hakkında bilgilendirilmesi, belirlilik ilkesini hayata geçirir 

ve keyfiliğe karşı usuli bir güvence sağlar. Gelir İdaresi Başkanlığı resmi web 

sitesinde bulunan yurt dışı çıkış yasağı sorgulaması da bireysel bir belirlilik 

sağlamadığı gibi keyfiliği de ortadan kaldırmamaktadır.166 

4.2. Yurtdışına Çıkış Yasağının Süresi Bakımından 

5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 22. maddesinde yasağın süresine 

ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamasına karşın, yeni uygulamada yurt dışı 

çıkış yasağının ne kadar uygulanacağına dair süre de belirlenmemiştir.  

Süresiz, ya da ödeme veya teminat gösterme veya zamanaşımı 

tarihine kadar uygulanabileceği anlaşılan (yeni) yurt dışı çıkış tahdidi, 

ödemeye zorlama yaptırımı olarak orantısızdır. Kaldı ki her olayda tahsilâtı 

ortadan kaldıracak makul şüphelerin araştırılması da hukuk devleti açısından 

gereklidir 167 

Yeni düzenleme ile, alacaklı tahsil dairesinin uygun görmesi şartıyla, 

hastalık, iş bağlantısı gibi zorunlu durumlarda yurt dışına çıkış yasağı 

kaldırılabilecektir, ancak bu şartlar ortadan kalktıktan sonra yeniden yurt 

dışına çıkış yasağı konulacaktır. 

                                                 
165  Biyan, a.g.m. s.47 
166  Yaltı, a.g.m.,s.116 
167  Yaltı, a.g.m., s.118. 
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Getirilen bu istisnalar yerinde olmakla birlikte, kişinin hastalık ve iş 

bağlantılarının alacaklı olan tahsil dairesinin takdirine bırakılmış olması ve 

objektif kriterler getirilmemesi suiistimallere neden olabileceği gibi, aynı 

durumda olan farklı kişiler hakkında farklı tahsil daireleri tarafından değişik 

uygulamalara sebebiyet verebilecektir. Bir diğer husus da, fıkrada sayılan 

haller, “…gibi zaruri hallerde…” denilerek zaten örnek olarak belirtildiği, 

tahdidi olarak sayılmadığı belirtilmek suretiyle, alacaklı tahsil dairelerinin 

hangi halleri zaruri hal sayıp saymayacağı konusunda farklı uygulamalara 

sebebiyet verebilecek ve bu durum da eşitliksiz bir durum yaratacak, tahsil 

dairelerince keyfi uygulamalara sebebiyet verebilecektir.  

Yasada yapılması gerekenin, yasağın alacağın devamı süresince 

devam etmesinin ilke olarak benimsenmesine karşın, yukarıdan anılan 

istisnaların tahsil dairelerinin takdirine bırakmak yerine, daha objektif ve 

nesnel ilkeler benimsenmesi ve ayrıca kişinin amme alacağını hiçbir şekilde 

ödeyemeyecek durumda olması (iflas etmesi ve hiçbir malvarlığının da 

kalmaması gibi) halinde de yasağın devam etmesinin de amaca hizmet 

etmeyeceği, kişinin ilelebet seyahat hürriyetinden mahrum kalacağından, 

sayılan istisnalar kapsamına kişinin “hiçbir şekilde ödeme imkanının 

olmamasının tespiti veya kişi tarafından ispatlanması halinde” şeklinde bir 

düzenleme yapılması yasanın amacına uygun olacaktır.  

Bununla birlikte yeni yasada süre belirlenmemesi de amaç ve araç 

arasındaki orantılılık açısından analiz edildiğinde anayasaya aykırılık 

taşımaktadır. Çünkü söz konusu sınırlama olağanüstü bir tedbir olarak, ancak 

olağanüstü koşullar mevcut olduğunda uygulanabilecek bir düzenleme 

olduğundan geçici ve süresi belirli olmalıdır168  Örneğin 6183 sayılı kanun 

dâhilindeki diğer tahsil olanaklarının uygulanmasına yetecek kadar bir süre 

yeterli görülebilir.169      

                                                 
168  Yaltı,a.g.m., s.118. 
169  Biyan,a.g.m. s.46 
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Kaldı ki, uygulamanın kişinin ödeme gücü olmadığı için uygulanan bir 

yaptırıma dönüşmemesi, bu nedenle bu tedbirin amaca hizmet edip etmediği 

yönünden periyodik değerlendirmelere de tabi tutulması gerekir170 

4.3. Amme Alacağının Miktarı (Orantılılık şartı) Bakımından 

5682 sayılı Pasaport Kanununda vergi borcunun miktarına ilişkin 

herhangi bir hüküm bulunmamakta, 395 Nolu Genel Tebliğ’de düzenlenmiş 

ve 25,000 YTL ve üzeri vergi borcu bulunan yükümlüler hakkında 

uygulanmaktaydı ve vergi borcunun miktarının yasada düzenlenmemiş 

olması kanunilik ilkesine uygun değildi. Yapılan yeni düzenleme ile, 

maddenin 2 nci fıkrasında, 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. Hükmüne yer 

verilmek suretiyle, amme alacağına ilişkin miktarın da maddede belirlenmesi 

kanunilik ilkesine uygun ve yerinde bir düzenlemedir.  

Yurt dışına çıkış yasağı için gerekli olan unsurlardan en önemlilerden 

biri olduğu kuşkusuz olan amme alacağının miktarının ne kadar olması 

halinde kişinin temel haklarından olan seyahat hürriyetini sınırlandıracak 

mahiyette olduğu önem arz etmektedir. Yapılan düzenlemeyle ilk olarak 

taslakta, eski düzenleme uyarınca çıkarılan tebliğde yer alan miktar olan 

25,000 YTL’nin benimsendiği, ancak TBMM’de verilen önergelerle bu 

miktarın yerinde bir şekilde artırıldığı görülmektedir.  

Ancak yüzbin Yeni Türk Lirası ve üzerinde olan teminat altına 

alınmamış amme alacağı için yurt dışı çıkış yasağı uygulanması, 

düzenlemenin “otomatik” bir uygulama haline gelmesine neden olacaktır. Bu 

                                                 
170   Bumin Doğrusöz, “Yurt Dışı Çıkış Yasağına Yeni Düzenleme”, Referans, 07.02.2008. 
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durumda yurt dışı çıkış yasağı ölçülülük ilkesine aykırı hale geldiği gibi, 

elverişsiz, gereksiz ve orantısız bir tedbir haline gelebilecektir.171 

Yurt dışına çıkış yasağına ilişkin eleştirilerin büyük bir kısmını teşkil 

eden miktarın ölçülülük ilkesi yönünden değerlendirmek gerekirse, çok eski 

yıllara ait olmayan 2004 yılına ait Gelir Vergisi matrahı172 ortalama 6.740,68 

YTL, ödenmesi gereken vergi miktarı ise ortalama 2.059,38 YTL, 2005 yılına 

ait Kurumlar Vergisi matrahı173 ortalama 88.706,53 YTL, ödenmesi gereken 

vergi miktarı ise ortalama 26.424,58 YTL olduğunu göz önünde 

bulundurduğumuzda yasada belirlenen yüzbin TL’lik miktarın ölçülülük 

ilkesine aykırı olmadığı, makul bir sınır belirlendiği görülmektedir. 

Bununla birlikte, yeni uygulamanın önemli eksikliklerinden biri yurt 

dışına kaçma, mal kaçırma endişesi bulunan borçlular ile ödeme gücü veya 

potansiyeli olduğu halde ödemeyenler için bir “tedbir”in uygulanmasına 

yönelik ölçüt ve koşullara yer verilmemesidir. "Vergiden borç eşittir 

özgürlükten mahrumiyet" anlayışının, ödeme veya teminata kadar otomatik 

yasak düzenlemesinin hukuk devleti ile bağdaşması mümkün değildir. Bu 

tedbirin fayda etmediği, bu tedbire rağmen tahsilâtın yapılamadığı, bir başka 

deyişle amaca hizmet etmediği hallerde yasağın kaldırılması gerekir. Zira 

böyle bir durumda amaçla araç arasındaki ölçü kaybolmaktadır.174  

4.4. Kesinleşmiş Amme Alacağının Olması Bakımından 

5682 sayılı Pasaport Kanununda vergi alacağının kesinleşmesine 

ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamasına karşın, Danıştay kararında175 da 

belirtildiği gibi, vergi borcundan dolayı yurt dışına çıkış yasağı konulabilmesi 

için kişi hakkında vergi alacağının tahsili amacıyla takibata geçilmesi 

gerekmektedir. 

                                                 
171  Biyan , a.g.m., s.48 
172 http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/FGGOVB/faaliyetgrp2004GV.xls.htm  
173  http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/FGGOVB/faaliyetgrp2005KV.xls.htm  
174  Biyan, a.g.m. s.49 
175 Danıştay Onuncu Dairesi’nin 23.12.1999 tarih ve E:1999/461; K:1999/7167 sayılı kararı 

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/FGGOVB/faaliyetgrp2004GV.xls.htm
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/FGGOVB/faaliyetgrp2005KV.xls.htm
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Tahakkuk aşamasına gelmiş olan amme alacağının, vergi borçlusu 

olan mükellef adına ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 üncü 

maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak ve 94 üncü maddede belirtilen 

kişilere yapılan ödeme emirlerinde belirtilen vergi borcunun yedi gün 

içerisinde ödememesi durumunda amme alacağı kesinleşmiş sayılır. Burada 

ana sorun söz konusu vergi borcunun usulüne uygun olarak kesinleşip 

kesinleşmediği problemidir. Mükelleflere ödeme emri tebliğinden itibaren 7 

gün içerisinde açılmak zorunda olunan iptal davacısının sonucu burada 

doğrudan yurt dışı çıkış yasağının hukuka uygun olup olmadığını 

belirleyecektir. 

Maddenin 1 inci fıkrasıyla, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün 

içerisinde ödenmeyen amme alacağının yanında, amme alacakları nedeniyle 

ihtiyati haciz kararı alınan amme borçlusuna yurt dışına çıkış yasağı 

konulacağı da belirtilmiş olmasına rağmen ihtiyati haciz kararın mükelleflere 

duyurulması ancak tatbiki hacizler için mevcuttur. Bunun dışında alınan 

ihtiyati hacizlerden ise mükellefler ancak bu nedenle konulan yurt dışı çıkış 

yasakları ile haberdar olabileceklerdir. 176 

4.5. Zamanaşımı Bakımından 

Alacaklı durumda olan idarenin, kanunda belirtilen süre içerisinde 

alacağını tahsil amacıyla irade ortaya koymaması veya borçluyu borcunu 

ödemesi konusunda davet etmemesi nedeniyle alacağını isteyememesi 

olarak tanımlanabilecek olan zamanaşımı hakkında 5682 sayılı Pasaport 

Kanununda herhangi bir hüküm bulunmamasına karşın, yeni düzenlemede 

de vergi borcu olan kişi hakkında ilelebet mi yoksa belirli bir süre içerisinde 

mi yurt dışına çıkış yasağı konulabileceğine ilişkin açıklık getirilmemiştir.  

Buna göre, 6183 sayılı Yasanın 102 nci maddesinde, “Amme alacağı, 

vadesinin rastladığı takvimi yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl 

                                                 
176  Buradaki en büyük sorun ise aynı gün alınan ihtiyati haciz kararı ve yurt dışı çıkış yasaklarıdır. 

Bu durum ise kurumun otomatik olarak uygulandığı sonucunu doğurmaktadır. 



 103 

içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Para cezalarına ait hususi 

kanunlarındaki zamanaşımı hükümleri mahfuzdur.” hükmü ile alacağın tahsili 

için kabul edilen süre belirtmiş devamı maddelerde de bu sürenin hangi 

hallerde duracağına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 

O halde, maddede belirtilen amme alacakları ile bunlara ait zam ve 

cezaların tahsili amacıyla zamanaşımını kesen ve zamanaşımının 

işlememesine ilişkin 103 ve 104 üncü maddeleri saklı kalmak şartıyla, borcun 

vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl 

içerisinde ödeme emrinin borçlusuna usulüne uygun olarak tebliğ edilmemesi 

durumunda artık ödenmesi gereken bir borç olmaması nedeniyle yurt dışına 

çıkış yasağı da konulamayacaktır. 

4.6. Amme Alacağının Başka Yolla Tahsil Olanağının 

Bulunmaması (Zorunluluk Şartı) Bakımından 

Vergi borcunun tahsilinin sağlanması amacıyla düzenlenen ve kişilerin 

yurt dışına çıkma özgürlüğünü sınırlama sonucunu doğuran söz konusu 

maddede belirtilen amme alacakları ile bunlara ait zam ve cezaların tahsili 

amacıyla idarece önceden usulüne uygun olarak ödeme emri düzenlenmesi 

ve ancak ödeme emri kendisine tebliğ edilen borçlunun süresinde 

ödememesi durumunda, belirtilen miktar ve 3 üncü fıkrada yer alan istisnalar 

dışında yurt dışına çıkış yasağı konulabilir. 

Fakat yurt dışına çıkışı engelleme sonuç itibariyle seyahat 

özgürlüğünü zedeleyen ancak malvarlığına yönelik bir yasaklama olduğu için 

bu yasaklamanın otomatikman uygulanması hususuna dikkat edilerek söz 

konusu kimselerin şu veya bu şekilde özgürlüklerinin kısıtlanması değil, vergi 

borçlarının ödetilmesi için gerekli önlemlerin malvarlıkları üzerinden alınması 

ana amaç olmalıdır. 
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4.7.Yurt Dışı Çıkış Yasağına İlişkin Anayasa Değişikliği 

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. Söz konusu değişikliğin 12.09.2010 tarihinde yapılacak 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” kavramına 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. Vatandaşlık ödevi, vatandaşlık 

bağına ilişkin olarak kişilerin, belirli bir şeklide davranmak veya belirli bir 

şekilde davranmaktan kaçınmak yükümlülüğü altında olmasını ifade etmekte 

ve gerek 1982 Anayasası sistematiğinden gerekse Anayasa Mahkemesi 

Kararlarından, vergi ödevinin vatandaşlık ödevi olarak kabul edildiği 

görülmektedir.  Günümüzde vergi ödeme yükümlülüğü, vatandaşlıkla değil, 

ekonomik ilişkide bulunulan devletin egemenliği ile açıklanmakta ve vergi 

yükümlülüğünün demokratik toplum düzeninin sürdürülmesine karşı olan 

ödevden kaynaklandığı ileri sürülmektedir.  Bu cümleden olarak vergi ödevi, 

vatandaşlık ödevi kavramının kapsamını asan bir seklide 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. 
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SONUÇ 

Vatandaşlık ödevi olan vergi borcu nedeniyle, vergi borcunun tahsilinin 

sağlanması amacıyla çeşitli ülkelerde177 olduğu gibi, mevzuatımızda yer alan 

yurt dışına çıkış yasağı konulması kural olarak, aksi yönde görüşler olmasına 

karşın178 İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasamızın seyahat 

hürriyetini düzenleyen 23 üncü maddesine aykırı olmamakla birlikte, getirilen 

düzenlemenin yukarıda ayrıntılı olarak yer alan özellikle, 4 üncü fıkrasında 

yer alan tahsil dairesine getirilen geniş takdir yetkisi ve borcunu hiç 

ödeyemeyecek olanların sürekli olarak yurt dışına çıkış yasağının muhatabı 

olacak olmaları bakımından yerinde olmadığı söylenebilir. Amme borçlusu 

olan kişilere uygulanan yurt dışına çıkış yasağına ilişkin tedbirin kişilere 

tebliğine ilişkin hükümlere de yasada yer verilmesi daha yerinde bir 

düzenleme olacaktır. Her ne kadar maddenin son fıkrasında Maliye 

Bakanlığı’na verilen yetki uyarınca çıkarılacak olan tebliğ’de buna ilişkin 

hükümlere yer verilecek olsa da, uygulamada kişiler haklarında uygulanan 

yurt dışına çıkış yasağına ilişkin tedbirleri yurt dışına çıkacakları zaman 

öğrendikleri göz önünde bulundurulduğunda, yapılacak olan düzenlemede, 

kişilere tebliğ edilemeyen tedbirin usulüne göre tebliğ edilmeyen idari işlem 

kapsamında değerlendirilerek usulüne uygun olarak tesis edilmemiş işlem 

kapsamında değerlendirilmek suretiyle kişilerin haksız ve zamansız 

mağduriyetlerinin önlenmesi gerekmektedir.   

Uygulama sırasında gösterilen tüm dikkatlere rağmen, yurtdışı çıkış 

yasağı uygulaması konusunda, şirketlerin kanuni temsilcileri hakkında ödeme 

emri tebliğ edilmeden çıkış yasağı konulması, vergi borcu şirket bünyesinden 

aranmadan (gerekli icra takibi yapılmadan) kanuni temsilciye çıkış yasağı 

konulması, yurt dışı çıkış yasağı konulduğuna dair mükellefe tebligat 

                                                 
177 Hırvatistan, Moldova, Hollanda, Slovakya, Gürcistan, Polonya, Rusya, Ukrayna ve Norveç gibi 

ülkelerde de vergi idarelerinin işlemi ile vergi borcu olan mükelleflerin yurt dışına çıkışın 

yasaklanabildiği görülmektedir. Bunun yanı sıra Amerika, İngiltere ve İrlanda da ise ancak 

mahkeme kararı ile yurt dışına çıkışın yasaklanması söz konusu olmaktadır. Ayrıntılı bilgi için 

bkz. Billur Yatlı a.g.m. s,97 
178 Erdikler, Şaban. “Yurt Dışına Çıkış Yasağı” Yaklaşım Dergisi, Sayı 148, s 30, 2005 
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yapılarak bilgi verilmemesi, ortaklıktan ayrılan veya kanuni temsilci 

durumunda olmayan ortaklara yurt dışı çıkış yasağı konması, borcun 

ödendiğine ilişkin yazının emniyet makamlarına yeterli hızda ulaştırılamaması 

gibi çok çeşitli sorunlar yaşanmıştır. Bu tür durumların, zaman zaman 

mükelleflerin onurunu kırdığı ve sıkıntılar yarattığı da bir gerçektir. 

Kişilerin temel hak ve özgürlüklerine müdahale niteliği taşınan yurt dışı 

çıkış yasağının amacına hizmet edip etmediği de en çok tartışılan konulardan 

biri olmuştur. Tez çalışmam sırasında gerek vergi dairelerinde gerekse 

Maliye Bakanlığı nezdinde yaptığım inceleme ve mülakatlarda konulan yurt 

dışı çıkış yasağının mükelleflerin ödeme iradeleri üzerinde ne gibi etkileri 

olduğuna ilişkin bir bilgi edinme imkânını bulamadım. Yurt dışı çıkış yasağı 

konulan mükelleflerden kaç kişinin borcunu ödediği, başka bir ifade ile bu 

tahdidin vergi gelirleri üzerindeki yansımasına dair bir istatiksel çalışmanın 

bulunmadığı anlaşılmaktadır. Mükelleflerin kişisel hayatlarındaki büyük 

etkilerine rağmen vergi alacağının tahsiline olan etkileri bilinmeyen yurt 

dışına çıkış yasağının amacına hizmet ettiğini söylemek mümkün değildir. 

Vergi borcu nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı uygulamasının yapılan 

Anayasa değişikliği ile kaldırılması tüm bu sakıncaları dikkate alındığında 

temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla yapılan önemli 

değişikliklerden biri olmuştur. 
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ÖZET 

AVCI, Ali Osman. Vergi Borcundan Kaynaklanan Yurt Dışına Çıkış 

Yasağı ve 5766 sayılı Kanun İle Getirilen Düzenlemeler, Yüksek Lisans 

Tezi, Ankara, 2010. 

Bu çalışmada, vergi borcundan kaynaklanan yurt dışına çıkış yasağı 

konusu Pasaport Kanunu ve bu kanunun Anayasa Mahkemesi tarafından 

iptali sonrasında yürürlüğe giren 6183 sayılı Yasanın 36/A maddesi 

çerçevesinde incelenmiştir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır: 

Birinci bölümde; genel olarak verginin tanımı yapıldıktan sonra vergi 

gelirlerinin devletler açısından öneminden ve tahsiline ilişkin idareye tanınan 

yetkilerden bahsedilmiştir. 

İkinci bölümde; yurt dışına çıkma özgürlüğünün Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası ile uluslararası insan hakları belgelerinde ne şekilde düzenlendiği 

ve nasıl bir sınırlama rejimine tabi tutulduğu incelenmiştir. 

Üçüncü bölümde ise; Türk Hukukunda vergi borcundan kaynaklanan 

yurt dışına çıkış yasaklarına ilişkin başlıca normatif düzenleme olan Pasaport 

Kanunu’nun 22. maddesi ile bu maddenin Anayasa Mahkemesince iptali 

üzerine yürürlüğe giren 6183 sayılı yasanın 36/a maddesi ve bu maddenin 

uygulanma şekli ve koşulları üzerinde durulmuştur. Daha sonra maddenin 

Anayasa’ya uygunluğu sorunu ele alınmış ve bir hukuk devletinde yurt dışına 

çıkma özgürlüğüne getirilecek sınırlamaların ne şekilde olması gerektiği 

konusunda önerilerde bulunulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler 

1.Vergi Borcu 

2. Yurt Dışı 

3.Seyahat Özgürlüğü 

4.Vergi İdaresi 

5.Kayıt Dışı 
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ABSTRACT 

AVCI, Ali Osman. Ban From Leaving Country Due To Tax Debts and the 

Regulations Introduced via Law 5766, Master Thesis, Ankara, 2010. 

This post graduate thesis the subject of which is prohibition against 

leaving the country dwells on the restriction regime of freedom of leaving the 

country and the 22nd article of Turkish Passport Code and the 36nd article of 

Turkish Collection of State Revenue Code the basic norm restricting this 

freedom in Turkish Law. The study is divided into three chapters: 

In the first chapter, firstly, the importance of tax revenue for 

goverments is determined and then the cause of inexpediency of raising 

taxes is examined. 

In the second chapter, one can find how the freedom of leaving the 

country is placed in Turkish Constitution and in universal human rights 

documents and what kind of restriction regime it is exposed to. 

In the third chapter, the 22nd article of Turkish Passport Code and the 

36nd article of Turkish Collection of State Revenue Code the basic 

arrangement on restriction of leaving the country which is result from tax dept 

in Turkish Law is analysed. In this context, it is focused on how this article is 

put into practise and what its conditions are. Then, by dealing with the 

suitability of the article to Turkish Constitution, it is tried to make suggestions 

on how the restrictions that will be put on the freedom of leaving the country 

in any constitutional state must be. 

Key Words 

1.Tax Dept 

2.Oversea 

3.Freedom of leaving the country 

4.Tax Administration 

5.Unregistered 
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