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ÖZ 

 

TÜRK HUKUKUNDA VERGİ MAHREMİYETİ 

AYŞAN GÜNEŞ KURT 

 

Bu tezde, Türk Hukukunda Vergi Mahremiyetinin kapsamı ve sınırları ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. Öncelikle “mahremiyet” kavramsal açıdan ve bir hak olarak 

incelenmiş ve mevzuatımız içerisinde kendisine yer bulduğu başlıca düzenlemelere 

değinilmiştir. Tezin ana konusu olan 213 sayılı Vergi Usul Kanun madde 5 ile 

düzenlenen “vergi mahremiyeti” kapsam ve sınırları, istisnaları, vergi mahremiyetini 

ihlal suçu ve vergi mahremiyetinin diğer hukuk düzenlemeleriyle olan ilişkisi 

anayasal ve uluslararası hukuktaki temelleri ile açıklanmaya çalışılmıştır. Bu 

doğrultuda, doktrindeki görüşlerden, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarından 

ve yargı kararlarından yararlanılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: mahremiyet, hak, vergi mahremiyeti, vergi 

mahremiyetini ihlal suçu 
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ABSTRACT 

 

TAX PRIVACY IN TURKISH LAW 

AYŞAN GÜNEŞ KURT 

 

In this thesis, the scope and limits of Tax Privacy in Turkish Law are 

examined. First of all, “privacy” is examined as conceptually and as a right, and also 

the main regulations contained “privacy” are mentioned. The scope and limits, 

exceptions of “tax privacy” which is regulated by article 5 of Tax Procedure Law 

numbered 213, the violation of tax privacy crime and the relation between tax 

privacy and other legislations are explained within the scope of the European 

Convention on Human Rights and constitutional rights. In this respect, the views in 

the doctrine, European Court of Human Rights decisions and judicial decisions have 

been examined and evaluated. 

Keywords: privacy, right, tax privacy, violation of tax privacy crime 
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ÖNSÖZ 

 

Bu tez çalışması Türk Hukukunda Vergi Mahremiyetinin kapsamını, sınırlarını 

ve istisnalarını incelemekte ve diğer yasal düzenlemeler ile olan ilişkisini ortaya 

koymayı amaçlamaktadır. Vergi mahremiyetinin anayasal haklarla ilişkili olması ve 

vergilendirme işlemlerinde mükelleflerin haklarının korunması açısından elzem 

olması; en önemlisi gelişen teknoloji ile birlikte mahremiyete olan müdahalenin daha 

kolay ve derinlemesine yapılabiliyor oluşu, mükellef ve devlet arasındaki dengenin 

sağlanmasının gerekliliği, konunun önemini ortaya koymaktadır. 

Tez çalışmamı hazırlarken ve araştırırken seçmiş olduğum konunun önemini, 

derinliğini daha iyi anlama fırsatı buldum. Belki de mükellefler için en önemli yasal 

düzenlemelerden birisi olduğunun farkına vardım. Bu nedenle, tezimi hazırlamamda 

değerli görüşlerini esirgemeyen ve zaman ayıran danışman hocam Prof. Dr. T. İrfan 

BARLASS’a en içten teşekkürlerimi sunarım. Değerli görüşleri ile beni onurlandıran 

ve tezimi geliştirmeme katkıda bulunan Prof. Dr. Esra EKMEKCİ ÇALICIOĞLU, 

Prof. Dr. Gülsen GÜNEŞ, Prof. Dr. Mahmut KAŞIKCI ve Doç. Dr. Erdem 

ATEŞAĞAOĞLU’na çok teşekkür ederim.  

Bu tez çalışmasını hazırlamam ve özellikle tamamlamam için beni motive eden 

annem Noter Meliha GÜNEŞ’e, hukuki bilgisinden çokça yararlandığım babam 

Emekli Hakim Av. Dr. Seyithan GÜNEŞ’e ve büyük bir sabırla beni destekleyen 

sevgili eşim Mehmet KURT’a sonsuz teşekkür borçluyum. İyi ki varlar, hep var 

olsunlar. 

İstanbul - 2020 

Ayşan GÜNEŞ KURT 
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GİRİŞ 

Yirmi birinci yüzyılda teknolojik gelişmelerin sağlamış olduğu ivme ile bilgiye 

ulaşılabilmenin ve sermayenin hızla yer değiştirebilmesinin kolaylaşması sebebiyle 

kurumların kendilerini ve işleyiş şekillerini baştan düzenlemesi kaçınılmaz olmuştur. 

Mahremiyet, her ne kadar gelişen teknoloji ve globalleşme nedeniyle sürekli olarak 

farklı şekillerde ihlal edilse dahi bir hak olarak mahremiyete yönelik ihtiyaç artarak 

devam etmektedir.  

Vergi mahremiyeti, vergileme sürecinde tarh aşamasından, tahsilat aşamasına 

kadar görevli olan tüm kamu görevlilerinin uyması gereken ilke ve özen göstermesi 

gereken bir haktır. Vergi mahremiyeti, mükelleflerin vergi idaresine güven 

duymasını sağlayarak, bilgi paylaşımına, doğru beyanda bulunmaya teşvik 

etmektedir. Aynı zamanda, mükelleflerin vergi idaresine yani devlete, ticari 

rekabetin sağlanacağına güven duyması da vergi mahremiyeti ile sağlanabilmektedir.  

Bu çalışmada, teknolojik gelişmeler ile önemini artırarak devam ettiren 

mahremiyet kavramının vergi alanındaki yansıması olan vergi mahremiyeti 

incelenmiştir. Vergi mahremiyetinin hem devlet hem de mükellef açısından önemi ve 

güncel olması vurgulanarak, mahremiyetin ve vergi mahremiyetinin kapsamı, 

sınırları ve ilişkili oldukları hukuki düzenlemelere yer verilmiştir.  

Bu tez çalışması altı bölümden oluşmaktadır. Tezin ilk bölümünde 

mahremiyetin kavramsal temelleri açıklanmaya çalışılmış, mahremiyetin hak olarak 

kabul edilmesi ve tanımı ile sınırları belirlenmiştir. Böylelikle vergi mahremiyetini 

incelemeye başlamadan önce, mahremiyet farklı yönleriyle açıklanmaya çalışılmış, 

mahremiyetin bir hak olarak dolaylı da olsa mevzuatımızda yer aldığı başlıca 

kaynaklar incelenmiştir. Bu incelemeler yapılırken tezimizin ana konusu olan vergi 

mahremiyeti ile ilgili hususlara da değinilmiş ve bu düzenlemeler ile karşılaştırması 

yapılmıştır.  

İkinci bölümde vergi mahremiyetini anayasal ve uluslararası hukuktaki 

temelleri ortaya konulmuştur. Bu bölümde, vergi mahremiyetinin farklı anayasal hak 

ve ilkeler ile olan ilişkisi, uluslararası sözleşmelerdeki konumu ve bu düzenlemeler 

karşısında nasıl konumlandırılabileceği açıklanmıştır. 
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Tezin üçüncü bölümünde ise vergi mahremiyeti düzenlemesinin temel yapısı 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. Vergi mahremiyetinin düzenlenme amacı, konu ve 

kişi yönlerinden kapsamları ele alınmıştır. Vergi mahremiyetinin konu ve kişi 

yönünden kapsamı belirlenirken Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun ve diğer kanunlarda yer alan düzenlemelerden 

faydalanılmıştır.  

Tezin dördüncü bölümünde ise vergi mahremiyetinin VUK md. 5 ve 

AATUHK md. 107’de yer alan istisnaları anayasal haklar çerçevesinde incelenmiş 

ve tartışmalı hususlar belirtilmiştir. 

 Tezin beşinci bölümünde ise vergi denetim yolları açısından vergi 

mahremiyetinin kapsam ve sınırları Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay ve 

Ombudsman kararları ile İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarına yer verilerek 

belirlenmiştir.  

Tezin altıncı ve son bölümünde ise VUK md. 362 ile vergi mahremiyeti 

ihlalinin bir suç olarak düzenlenmesi sebebiyle, vergi mahremiyetini ihlal suçu 

sistematik olarak incelenmiştir. Aynı zamanda vergi mahremiyetini ihlalin idarenin 

sorumluluğunu gündeme getirmesi sebebiyle idarenin sorumluluğu idari davalar 

kapsamında ele alınmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

MAHREMİYETİN KAVRAMSAL VE HAK OLARAK 

TEMELLERİ 

I. Mahremiyeti Kavramı ve Unsurları 

A. Mahremiyet Kavramı 

Vergi mahremiyetini bir “hak” veya bir “ilke” olarak açıklamadan önce 

“mahremiyet” kavramını açıklamak gerektiğini düşünmekteyiz. Ancak, mahremiyet 

kavramının tek bir tanımını ortaya koymak zordur. Mahremiyet kavramını bireysel 

hak ve özgürlükler kapsamında değerlendirirken hukuken kabul edilebilir bir 

kavramın ortaya konulması gerekir. Doktrinde mahremiyet kavramı ile ilgili birçok 

değişik tanımlama yapıldığını ve farklı felsefi yaklaşımlar ortaya çıktığını 

görmekteyiz 1 . Günümüzde gelişen teknoloji ve globalleşen dünya ile bilgiye 

ulaşmanın kolay olması bireylerin hak ve özgürlüklerinin sınırlarının belirlenmesini 

zorlaştırmaya başlamıştır. Bir yandan her türlü bilgiye erişim talebi artarken diğer 

yandan mahremiyet hakkına ilişin talepler de artmaktadır. Bu nedenle bir hak olarak 

mahremiyetin ortaya konulabilmesi için öncelikle kavram olarak mahremiyetin ne 

olduğunu açıklığa kavuşturma gereği hasıl olmaktadır.  

“Mahremiyet” terimi ile ilgili felsefede ve hukukta farklı tartışmalar 

bulunmaktadır. Ancak, terim günlük hayatta da kullanılmasına rağmen tek bir tanım 

yapmak mümkün değildir. Mahremiyet kavram olarak birçok kültürde yer almakta, 

değer görmekte ve korunmaktadır. Mahremiyet kavramı ile ilgili felsefi açıdan en 

dikkat çekici değerlendirme Aristo’ya aittir. Aristo, mahremiyet kavramını devlet, 

aile ve ev hayatıyla ilişkilendirmiş ve bu üç ayrım üzerinden mahremiyeti açılamaya 

çalışmıştır2. 

                                                
1 Ayrıntılı bilgi için bkz., Mehmet Yüksel, Mahremiyet Hakkına ve Bireysel Özgürlüklere Felsefi 
Yaklaşımlar, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, sayı 64-1, s. 278-298. 
2 “Privacy”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, (Çevrimiçi), 
https://plato.stanford.edu/archives/sum2002/entries/privacy/,  16 Temmuz 2019. 
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Mahremiyetin tanımının tutarlı, tarafsız ve hukuki açıdan bir değer ifade etmesi 

gerekir. Bu bakış açısıyla, mahremiyete yönelik saldırı, ihlal ve kayıplar da bu tanım 

içerisinde bir çerçeveye sahip olabilecektir3. 

Türk Dil Kurumu tarafından “mahremiyet”; “gizlilik”, “kişisel gizlilik olarak 

tanımlanmıştır” 4 . “Mahrem” tanımı ise “yakın akrabadan olduğu için nikâh 

düşmeyen (kimse), başkalarına söylenmeyen, gizli” olarak tanımlanmıştır5. TDK’da 

“gizli” tanımı; "başkalarından saklanan, duyurulmayan, saklı kalan, mahrem, 

mestur, nihan” olarak yapılmıştır6. 

Mahrem ve mahremiyet çeşitli sözlüklerde de açıklanmıştır. Osmanlı/Türkçe 

sözlükte mahremiyet, “mahrem olma hali” olarak tanımlanmıştır. “mahrem” ise “1. 

şeriatın yasak ettiği, haram. 2. evlenmeyi şeriatın yasak ettiği nikah düşmeyen. 3. 

yakın akrabadan olduğu için kadınların kendisinden kaçmadığı. 4. Biriyle içli dışlı, 

her türlü işlerini bilen. 5. Gizli, herkese söylenmez; herkesçe bilinmemesi gerek.” 

olarak tanımlanmıştır7.  

Hukuk sözlüğünde ise “mahrem”: “gizli, herkese söylenmez, herkesçe 

bilinmemesi gerek” olarak tanımlanmıştır8. 

Sözlüklerde yapılan tanımlardan da anlaşılacağı üzere, mahremiyet; herkese 

söylenmeyen, söylenmemesi veya bilinmemesi gereken anlamında kullanılmaktadır. 

B. Mahremiyet Kavramının Unsurları 

Mahremiyetin tanımı ve sınırları geçmişten günümüze çokça değişmiş ve 

belirlenmesi toplumdan topluma farklılık gösteriyor olsa da önemini gün geçtikçe 

artırmaktadır. Zira özellikle küreselleşme, özelleştirme, metalaştırma ve güvenlik 

                                                
3 Yüksel, Felsefi Yaklaşımlar, s. 278. 
4 TDK sözlük, (Çevrimiçi), 
http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5c247e00a68918.4028
8260, 16 Temmuz 2019. 
5 TDK sözlük, (Çevrimiçi), 
http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5c247df38d1702.6190
3181, 16 Temmuz 2019. 
6 TDK sözlük, (Çevrimiçi), 
http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5c24813b3da4b6.1094
9653, 16 Temmuz 2019. 
7 Mustafa Nihat Özön, Büyük Osmanlıca- Tükçe Sözlük, 6. Basım, İnkılap ve Aka Kitapevleri, 
İstanbul, 1979, s. 477. 
8 Hüseyin Özcan, Ansiklopedik Hukuk Sözlüğü, 5. Baskı, Olgaç Matbaası, Ankara, 1980, s. 446.  
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eğilimlerindeki artışlar, özel yaşamın geleneksel sınırlarını değiştirmekte ve yeniden 

şekillendirmektedir9. 

A.F. Westin tarafından yapılan tanımlamaya göre, mahremiyet bir taleptir. Bu 

talep kişi ve kurumların kendilerine ait bilgileri başkalarına ne zaman, nasıl ve ne 

şekilde verebileceğine ilişkindir10. Bir diğer deyiş ile mahremiyet, bireyin üçüncü 

kişiler tarafından bilinirliliği, ulaşılabilirliği ve ne kadar ilgili nesnesi olduğu 

hususları ile alakalıdır. Bu nedenle, mahremiyetin bireyin diğer bireylerle olan 

etkileşim düzeyini ve sınırlarını kontrol etmesini sağlayan bir araç olduğu 

söylenebilir11.  

Sonuç olarak mahremiyeti bir kavram olarak; bireyin kendisi istemediği sürece 

üçüncü kişi veya kurumların öğrenemeyeceği, sadece bireye ve bireyin yakın ilişkide 

bulunduğu kişi/kişilere ait, olağan hayat koşulları altında bilinemeyecek bilgi, olay 

ve olguların oluşturduğu alan olarak ifade etmek gerekmektedir. Bu nedenle, 

mahremiyet kavramı kapsamında gizlilik, sır ve özel hayat kavramları yer 

almaktadır.  

1. Gizlilik 

Felsefe sözlüğünde gizli, “görünmez ya da belirsiz bir durumda olan…”, 

“meydana çıkabilir ama aslolan çıkmaması gereken husus” olarak 

tanımlanmıştır.12. TDK’ya göre ise gizli “başkalarından saklanan, duyurulmayan, 

saklı kalan, mahrem” olarak tanımlanmıştır 13 . Her iki sözlükteki tanımın 

karşılaştırılması yapıldığında TDK’da yapılan tanımın, mahremiyet kavramını 

daha doğru ve anlaşılabilir bir biçimde ortaya koyduğunu düşünmekteyiz.  

                                                
9 Muzaffer Aydemir, “İşyerinde Mahremiyet Olgusu”, Beta, İstanbul, 2012, s. XIV. 
10 M. Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, 7. Baskı, 
Legal yayınları, İstanbul, 2010, s. 204. 
11 Aydemir, a.g.e., s.5. 
12  Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Sözlüğü (Geliştirilmiş ve Genişletilmiş Yeni Basım), Remzi 
Kitabevi, İstanbul, 1979. s. 169. 
13 TDK sözlük , (Çevrimiçi), 
http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c8660c9a076f9.27512860 
16 Temmuz 2019. 
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Gizlilik bir bilgi veya olgunun belirli sayıda kişiye açık veya aleni 

oluşudur14. Kamuya açık, tamamen aleni olan bilgi ve olgular ise gizlilik kavramı 

içinde değerlendirilmemektedir15.  

Bir bilgi veya olgunun gizlilik kavramı içerisinde olup olmadığı ile ilgili 

olarak objektif ve subjektif kriterlere göre değerlendirme yapmak gerekir. Bir bilgi 

veya olgunun objektif olarak gizlilik kavramı içinde olması için aleni yani 

herkesçe bilinen veya bilinebilir olmaması, subjektif olarak ise kişinin bilgiyi veya 

olguyu gizli tutma iradesi olması gereklidir16. 

Gizlilik kavramı içinde kalan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından 

öğrenilmemesinde kişinin menfaati bulunmalıdır17. Bu nedenle bu bilginin kişinin 

rızası dışında aleniyet kazanması hukuka aykırı olacaktır. 

Yapılan tanımlamalardan da görüleceği üzere, gizlilik kavramı, mahremiyet 

kavramının alt parçasını oluşturmaktadır. Bireylerin sadece kendilerinin bildiği, 

başkalarının bilmesini istemediği veya sadece çok güven duyduğu kişiler dışında 

herkese kapalı olan gizli alanları/bilgileri kişinin mahremiyet alanı içinde 

değerlendirilmektedir. Örneğin kişilerin aile yaşamlarına, duygusal ve cinsel 

ilişkilerine ait bilgilerin, kişilerin rızası olmaksızın öğrenilmesi ve yayılması 

halinde bireylerin gizliliklerine aynı zamanda mahremiyetlerine hukuka aykırı 

müdahalede bulunulmuş olmaktadır18. 

2. Sır 

Türk Hukuk Lügatı’na göre sır; “bir kimsenin bir suretle vakıf olduğu ve bir 

suretle gizli tutmak mecburiyetinde olduğu malumat” olarak tanımlanmıştır19. 

Başka bir kaynakta ise sır “genel olarak herkes tarafından bilinmeyen ve 

açıklanması halinde sahibinin şeref ve menfaatine zarar verme tehlikesi gösteren 

                                                
14 Cemil Kaya, İdare Hukukunda Bilgi Edinme Hakkı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2005, s.46.  
15  Mustafa Dural, Tufan Öğüz, “Türk Özel Hukuku Cilt II Kişiler Hukuku”, 15. Bası, Filiz 
Kitabevi, İstanbul, 2014, s. 136. 
16  Nurdan Okur, “Anayasa Hukuku Açısından Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması”, 
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2010, s. 13. 
17 Halil Kalabalık, İnsan Hakları Hukuku (Kavram – Uygulama – Hak ve Ödevler), Seçkin 
Yayıncılık, Ankara, 2013, s. 428. 
18 Mehmet Yüksel, "Mahremiyet Hakkı ve Sosyo-Tarihsel Gelişimi”, Ankara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Fakültesi Dergisi, sayı 58-1, s. 189. 
19Türk Hukuk Lügatı, 3. Baskı, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1991, s. 298. 
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hususlar…”20şeklinde tanımlanmıştır. Bir başka tanıma göre ise “sır; kişinin özel 

yaşamına dahil, gizli, yani aleni olmayan sadece belirli yakın şahıslar tarafından 

bilinen ve saklı tutulması gereken, maddi ve manevi değerleriyle ilgili olay, 

davranışlar ve işlemler olarak tanımlanmaktadır.”21 şeklinde tanımlanmıştır. 

Tanımlardan da anlaşılacağı üzere sır kavramı aslında gizlilik kavramını da 

içermektedir. Gizli olmayan bir bilgi veya olgunun sır kavramı içerisinde 

değerlendirilebilmesi mümkün değildir. 

Bir bilginin veya olgunun sır niteliğine sahip olması sebebiyle hukuk düzenleri 

tarafından sağlanan korumadan faydalanabilmesi için; bilginin veya olgunun belirli 

bir kişi veya kişilerce bilinen nispi sır niteliğinde olması gerekmektedir 22 . Zira 

mutlak sır niteliğindeki bilgi kimse tarafından bilinmeyen veya keşfedilmemiş bilgi 

olduğu için hukuki korumadan faydalanamayacaktır 23 . Bu nedenle, mahremiyet 

kavramı altında değerlendirilebilecek sırlar da nispi sırlardır. Bir diğer deyiş ile 

hukuka aykırı bir saldırı halinde ancak somut olarak bilinmeyi ya da erişilebilirliği 

sebebiyle aleniyet kazanma ihtimali olan ve sır sahibinin üzerinde kontrolü olan bir 

bilgi hukuki korumadan yararlanabilecektir24. 

3. Özel Hayat 

Özel hayat kavramına verilen anlam her toplumda farklılık gösterebilmektedir. 

Özel hayat kavramı ve mahremiyet kavramı çoğu çalışmada birbirinin yerine 

kullanılmış kavramlardır 25 . Ancak, aslında özel hayat kavramı mahremiyet 

kavramından çok daha kapsayıcı bir kavramdır. Özel hayat kavramı, İnsan Hakları 

Avrupa Mahkemesinin vermiş olduğu kararlarda yapılmış olan tanımlamalar ile 

ortaya konulduğu üzere, bireyin kişisel hayatını yaşadığı bir iç alan ile sınırlı 

                                                
20 Süheyl Donay, Meslek Sırrının Açıklanması Suçu, Sulhi Garan Matbaası, İstanbul, 1978, s. 4. 
21 İbrahim Kaplan, “Banka Gizliliği-Bankanın Sır Saklama Borcu”, BATİDER, C: XV, S: 4, Ankara, 
Aralık 1990, s.3. 
22 Dilek Özge Erdem, “Ticari Sır, Bankacılık Sırrı Veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi Veya 
Belgelerin Açıklanması Suçu”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2018, s. 30. 
23 Erdem, a.g.t. s. 30. 
24 Erdem, a.g.t., s.33. 
25 Yüksel, Tarihsel Gelişim, s. 181-213. 
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olmayıp, bu alanın dışında kalan dış dünya ile olan ilişkilerini de kapsamaktadır26.  

Kişilerin, kimliğine, cinsel hayatlarına, ruh ve beden sağlıklarına ilişkin bilgiler, 

kişinin konutunun veya iş yerinin aranması, telefonlarının dinlenilmesi, e-posta 

iletilerinin kontrol edilmesi ile edinilebilecek bilgiler ya da kişinin şeref ve 

haysiyetine yönelik bilgilerin tamamı özel hayat kapsamında kalmaktadır27. 

Özel hayat kavramının sınırları toplumdan topluma farklılık gösterdiği gibi 

kişinin sosyal statüsü veya iş çevresine göre de farklılık göstermektedir. Örneğin bir 

sanatçının veya siyasetçinin özel hayatının sınırları sıradan bir insana göre daha dar 

olacaktır. Bu tarz kişilerin topluma mal olmuş olmaları, özel hayatlarına ilişkin 

birtakım bilgilerin bilinmesi, toplum açısından önemli olabilmekte hatta bazı 

durumlarda kamu yararı olduğu kabul edilmektedir. Örneğin bir politikacının 

malvarlığı, ailesi, eğitim durumu vb. bilgilerin toplum tarafından bilinmesi 

mesleğinin doğası gereği olağandır. Bu nedenle, toplumda statüsü, sosyal çevresi 

veya işi gereği bazı bireylerin özel hayatlarında kurmuş oldukları ilişkiler, 

faaliyetleri ve yaşadıkları olayların herkes tarafından öğrenilmesi, özel hayat 

duvarının kaldırılmasını hukuka uygun hale getirmemektedir. İHAM’a göre kişinin 

özel hayatına yapılan müdahalenin hukuka aykırılık teşkil etmemesi için kamu yararı 

bulunan ve kamunun ilgisini çeken güncel bir bilgi veya olgunun olması gereklidir28. 

Bu konudaki en önemli kararlardan bir tanesi Monako Prensesi Caroline’in İHAM’a 

yapmış olduğu başvurudur 29 . Monako Prensesi Caroline fotoğraflarının 

yayımlanmasını özel hayatın gizliliği ilkesini ihlal ettiği nedeniyle İHAM’a 

başvurmuştur. İHAM, görev ifa etmekte olan siyasilere ilişkin olan ve demokratik 

toplumun ihtiyacı olan tartışmalara katkı sağlayabilecek olayların aktarılmasını 

hukuka uygun bulmaktayken, resmi bir görev ifa etmeyen kimselerin özel 

                                                
26 Niemietz v. Almanya Kararı Başvuru No: 13710/88, para. 29, (Çevrimiçi), 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57887, 16 Temmuz 2019. 
27 Şeref Gözübüyük, Feyyaz Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, 9. Baskı, 
Turhan Kitabevi, Ankara, 2011, s.335-336. 
28 Durmuş Tezcan, vd., İnsan Hakları El Kitabı, 2. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2009, s. 205. 
29 Von Hannover v. Almanya Başvuru No: 59320/00, 24.09.2004 tarih, (Çevrimiçi), 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61853 , 16 Temmuz 2019. 
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yaşamlarına ilişkin detayların herhangi bir kamu yararı içermemesi sebebiyle hukuka 

uygun bulmamaktadır30.   

İHAM’ın Fressoz ve Roire v. Fransa kararında31 ise (Başvuru no:29183/95, 

12.09.1999 tarihli) Peugeot direktörü Jacques Calvet’in maaşına ilişkin vergi 

beyannamelerini de yayınlayarak kendi maaşına aşırı oranlarda artırım yaptığına 

ilişkin haber yayınlanmıştır. İHAM, kişinin kamusal veya yarı kamusal işlevlerde 

bulunmuş olması sebebiyle, gelirinin veya malvarlığının ayrıntılarının 

yayınlanmasının kamu yararı teşkil etmesi sebebiyle özel hayata müdahale teşkil 

etmeyeceğini belirtmiştir. 

Benzer şekilde, İHAM Verlagsgruppe News Gmbh v. Avusturya kararı (No: 2, 

Başvuru No:10520/02, 14.03.2007 tarih) 32  vergi kaçakçılığına ilişkin hakkında 

hukuksal süreç devam eden, tanınır bir tabanca üretici olan ve aynı zamanda 

Avusturya Özgürlük Partisi ile de ilişkisi olan, yani siyasi bir yönü de bulunan Bay 

G.’nin fotoğraflarını yayınlaması sebebiyle gazete kuruluşunun sorumlu bulunması 

üzerine, gazete kuruluşunun yapmış olduğu bir başvurudur33. İHAM, kararında özel 

yaşamın gizliliği hakkı ile düşünceyi açıklama özgürlüğünün karşı karşıya geldiği 

durumlarda, basında yer alan fotoğraf veya metnin kamuoyu yaratmasına olan 

katkısının dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir34.  

İHAM’ın sıradan insanlar hakkındaki bilgi veya olguların açıklanmasının 

kamusal herhangi bir menfaat sağlamaması sebebiyle özel hayatın gizliliğinin ihlal 

edildiği yönünde kararları da mevcuttur. İHAM’ın Sciacca v. İtalya (Başvuru No: 

50774/99, 11.05.2005 tarih) kararında35 hakkında suikast planlamak, vergi kaçırma 

ve dolandırıcılıktan dava açılmış olan başvurucu nezdinde yürütülen soruşturma 

sırasında polis ve savcı tarafından alınmış olan fotoğrafların basın açıklamasının 

ardından, basına servis edilmesi sebebiyle, İHAS madde 8 yönünden inceleme 

                                                
30 Von Hannover v. Almanya para. 63. 
31 Fressoz ve Roire v. Fransa Kararı- Başvuru no:29183/95, tarih 21.09.1999 - Para. 46, (Çevrimiçi), 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58906 , 16 Temmuz 2019. 
32 Verlagsgruppe News Gmbh v. Avusturya kararı, No: 2, Başvuru No:10520/02, 14.03.2007 tarih, 
(Çevrimiçi)  http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-78571, 16 Temmuz 2019. 
33 Verlagsgruppe News Gmbh v. Avusturya Para. 8-9. 
34 Verlagsgruppe News Gmbh v. Avusturya Para. 40. 
35 Sciacca v. İtalya Başvuru No: 50774/99, 11.01.2005 tarih, (Çevrimiçi), 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-67930, 16 Temmuz 2019. 
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yapılmıştır. İHAM, başvurucunun bir ceza soruşturma dosyası kapsamında çekilen 

fotoğraflarının basına verilmesini, başvurucunun kamuoyuna mal olmuş bir kişi veya 

politikacı olmaması sebebiyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği kanaatine 

varmıştır. Mahkeme, kamusal alanda bile, bir kişinin özel yaşam kapsamına 

girebilecek etkileşim bölgesinin olduğunu ve bu etkileşim bölgesinin sınırının 

sıradan bir kişi statüsünde olan kişilerde çok daha geniş olduğunu vurgulamıştır36. 

Özel hayat kavramı doktrinde üç alan teorisi ile açıklamaya çalışmıştır37. Üç 

alan teorisine38 göre özel hayatın sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiğini tespit 

edebilmek için özel hayat kavramı; kişinin gizli hayat alanı, özel hayat alanı ve 

kamusal hayat alanı alt başlıkları altında değerlendirilmektedir. Kişinin gizli hayat 

alanı, kişinin üçüncü kişilerden gizlediği, sadece kendisinin açıkladığı kişilerce 

bilinen bilgilerden oluşmaktadır. Çok daha dar ve kişisel bir alandır. Kişinin özel 

hayat alanı ise kişinin aile bireyleri, yakın arkadaşları gibi yakın çevresi ile paylaştığı 

mesleki, ailevi, arkadaş ilişkilerinin yer aldığı alanı ifade etmektedir 39 . Kişinin 

kamusal hayatı ise başkalarının bilmesinde bir sakınca olmayan bilgileri ve kamuya 

açık yerlerde meydana gelen olayları ifade etmektedir. Ancak, kamusal hayat olsa 

dahi kişiye hukuka aykırı maksatlarla müdahalelerde bulunulması hukuka aykırıdır. 

Örneğin kamusal alanlarda kişinin takip edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi vb. 

durumlar hukuka aykırıdır. 

Bu tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere, mahremiyet kavramı, özel hayat 

kavramıyla ayrılmaz bir şekilde ilişkilidir. Bu nedenle de birçok kez birbirlerinin 

yerine kullanılmıştır. Mahremiyet kavramı, özel hayat kavramının sadece bir 

boyutunu kapsamaktadır40. Zira mahremiyet kavramı daha çok kişinin gizli hayat 

                                                
36 Sciacca v. İtalya, Para., 24-29. 
37  Ayrıntılı bilgi için bkz., Engun Özsunay, “Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu”, İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1979, s. 126-130; Ahmet Kılıçoğlu, “Şeref 
Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk”, Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, 1993, s. 81-85; Dural, Öğüz, a.g.e., s. 135-136.  
38 Üç alan teorisi, Alman öğretisi ve Alman Anayasa Mahkemesi tarafından geliştirilmiştir. Behiye 
Eker Kazancı, “Kişilerin İzinsiz Görüntülerinin Alınmasının Türk Ceza Kanunu md. 134 
Çerçevesinde Korunması”, DEÜHFD, C. 9, S.1, 2007, s. 133.  
39 Ersan Şen, Devlet ve Kitle İletişim Araçları Karşısında Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması, 
İstanbul, 1996, s.215. 
40 Sultan Üzeltürk, 1982 Anayasası ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine Göre Özel Hayatın 
Gizliliği Hakkı, Beta Basım Yayım, 1. Baskı, İstanbul, 2004, s. 2. 
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alanı ile özel hayat alanı içerisinde kendisine yer bulabilmekte iken, özel hayat 

kavramı kamuya açık olan alanlarda da kendisine yer bulabilmektedir41. Bu nedenle 

de mahremiyet kavramını özel hayat kavramının bir parçası olarak kabul etmek 

mümkündür.  

II. Mahremiyetin Hak Olarak Temelleri ve Sınırları 

A. Mahremiyet Hakkı 

Mahremiyet kavram olarak aslında insanlık tarihi açısından çok eski çağlara 

kadar dayanmaktadır. Özellikle insanların ilkel toplumdan modern topluma geçmesi 

ile gizli kalması gereken bilgi, olay ve olguların korunması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Bu nedenle de bir hak olarak mahremiyetin ortaya konulması elzem olmuştur. 

Günümüzde internetin yaygın olarak kullanılması, sosyal medya kullanımının artarak 

devam ediyor oluşu, ortaya konulan mahremiyet kavramının da değişmesine ya da 

sınırlarının tekrar belirlenmesi gerektirmiştir. Bu nedenle mahremiyetin hukuki 

olarak korumasının nasıl yapılması gerektiği ile ilgili tartışmalar gündemde 

kalmaktadır.  

Mahremiyetin bir hak olarak düzenlenmesinden daha önce, 1361 yılında 

İngiltere’de çıkartılan “Justice of Peace Act” ile başkalarını gizlice dinleyen ve 

izleyen insanların tutuklanabilmesi için Sulh Hukuk Hakimlerine yetki verilmiştir42. 

Ancak, mahremiyettin bir hak olarak ele alınması çok daha sonra gerçekleşmiştir. 

Mahremiyetin bir hak olarak ortaya konulmasındaki zorluk ise mahremiyetin felsefi, 

psikoloji, sosyolojik ve hukuki yanları olan evrensel bir hak olmasından 

kaynaklanmaktadır43.  

Samuel D. Warren ve Louis D. Brandeis tarafından 1890 yılında Harvard 

üniversitesi tarafından yayımlanan “The Right to Privacy” isimli makale ile 

mahremiyet bir hak olarak değerlendirilmiş ve diğer hukuki düzenlemeler ile ayrıca 

korunması gerekliliği belirtilmiştir. Söz konusu makalede yeni teknolojik 

gelişmelerin ve ortaya çıkan iş metotları ile bireylerin mahrem alanlarının korunma 

                                                
41 Üzeltürk, a.g.e., s. 3. 
42 Yaşar Salihpaşaoğlu, “Özel Hayatın Kapsamı: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Işığında 
Bir Değerlendirme", Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 17, 2013, S. 3., s. 229. 
43 Aydemir, a.g.e., 4. 
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ihtiyacının ortaya çıktığını ve bu duruma Yargıç Cooley’nin “yalnız kalma hakkı” 

(“right to be alone”) olarak nitelendirdiği belirtilmiştir 44 . “Yalnız kalma hakkı” 

bireyin mahremiyeti ile ilgili olan bilgilerin gizli kalması, gösterilmemesi, 

erişilememesi ve ifade edilmemesi gerekliliğini ifade etmektedir 45 . Makalede, 

mahremiyet hakkının haksız fiil hukukunun bir parçası olduğu ve diğer hak ve 

özgürlüklerden faklı olduğu belirtilerek, mahremiyet hakkını bireysel bir hak ve 

yalnız kalma hakkı olarak değerlendirmişlerdir. Makalede bireylerin özel alanlarına 

çok büyük bir önem atfedilmiştir. Öyle ki, makalede toplumun korunmasının ancak 

bireysel hakların yani mahremiyet hakkının tanınması ile mümkün olabileceği 

vurgulanmıştır46. 

Bir başka makalede ise mahremiyetin, başkalarının bireye olan erişebilirliğine 

ilişkin endişesi ile alakalı olduğunu, bir diğer deyişle başkalarının bireyi tanıma, 

başkalarının bireye olan fiziksel müdahale ve bireyin başkalarının ne kadar ilgi 

alanında olduğunun derecesiyle alakalı olduğunu belirtmiştir47. Bu makaleye göre 

herhangi bir toplumda mükemmel bir şekilde korunan mahremiyet olmadığı gibi, 

tamamen mahremiyetin ihlalinin olması da mümkün değildir. Çünkü bireyin, üçüncü 

kişilerin erişiminden tamamen uzak olması ya da üçüncü kişilerin bireye erişiminin 

tamamen ortadan kalkması, birey hakkında hiçbir bilginin ulaşılabilir olmaması ya 

da fiziken ulaşılabilir olmaması mümkün olmadığı gibi bireyin tamamen erişilebilir 

olması, hakkında her şeyin bilinebilmesi, fiziken tamamen ulaşılabilir olması da 

mümkün değildir. Bu nedenle önemli olan makul “orantılı bir koruma” ile 

mahremiyetin ihlal edilip edilmediğidir48. 

Mahremiyet hakkını, bireylerin kendileriyle ilgili bilgilerin erişilebilirliği, 

kendilerinin fiziksel olarak erişilebilirliği ve bu erişimin nasıl, ne zaman ve ne 

şekilde yapılacağını bireyin belirlemesi hakkı olarak tanımlanması gerektiği 

görüşündeyiz. Ancak, bireyin bu hakkının sınırlarını belirlerken özgür bir toplumun 

                                                
44 Ayrıntılı bilgi için bkz., Samuel D. Warren, Louis D. Brandeis, “The Right to Privacy”, Harvard 
Law Review, Vol. 4, No. 5 (Dec. 15, 1890). 
45Üzeltürk, a.g.e., s.6. 
46 Ayrıntılı bilgi için bkz., Warren, Brandeis, a.g.m.. 
47 Ruth Gavison, “Privacy and the Limits of Law,” The Yale Law Journal, Vol. 89 No.3 January, s. 
423. 
48 Gavison, a.g.m., s. 428.  
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parçası olması sebebiyle kamusal ve özel yarar dengesinin de sağlanması 

gerekecektir49.  

Bu nedenle, devlet mahremiyet hakkını tanırken aynı zamanda bireye mahrem 

alanını sağlamalı ve birey bu alanda korkusuzca ve istediği şekilde benliğini 

geliştirebilmelidir. Bu noktada, mahremiyet hakkı, kişinin geliştirmiş olduğu 

benliğinin/mahrem alanının kapsamını, sınırlarını ve meşru korunma sınırlarını ifade 

etmektedir50. 

Mahremiyet hakkını aynı zamanda, kişinin kendisiyle ilgili olan ve sır olarak 

kalmasını istediği bilgilerin özel veya kamusal bir başka yarar haricinde gizli 

kalmasını isteme hakkı51 olarak da ifade edebiliriz. 

Öte yandan, mahremiyet hakkı hem pozitif hem de negatif yükümlülükleri 

kapsayabilmektedir. Çünkü bireyler yalnızca kendi mahremiyetlerini korumaya 

çalışmazlar aynı zamanda toplumun diğer fertleri ile de iletişim kurarak kendileri 

hakkında istedikleri bilgileri paylaşır ve başkaları hakkında bilgi edinirler. Bu 

nedenle, bir şey yapma bakımından pozitif, bir şey yapmaktan kaçınma anlamında 

negatif yükümlülükler mahremiyet hakkının kapsamındadır52. 

Bütün bu hususlar dikkate alınarak, mahremiyet hakkını, bireyin kendi 

bedensel bütünlüğü ve düşünsel bütünlüğü ile oluşturduğu benliğinin kendisi 

dışındaki kişi veya kurumlarla olan ilişkisinde kendi bütünlüğünü korumayı talep 

edebilmesi olarak tanımlanmasının doğru olacağı görüşündeyiz. 

B. Mahremiyet Hakkının Sınırları 

Mahremiyet birbirinden bağımsız ancak çok yakın ilişkide olan gizlilik, 

anonimlik ve yalnızlık olmak üzere üç temel katmandan oluşmaktadır53. Bunların 

kaybı ancak bireyin rızası, devletin veya başka bir kimsenin müdahalesi ile olabilir54. 

                                                
49 Bkz., Yüksel, Felsefi Yaklaşımlar, s. 278.  
50  Seda Erten, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. Maddesi Bağlamında Özel Hayatın 
Gizliliği ve Korunması”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İstanbul, 2009, s. 68. 
51 Fatma Taş, “Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu ve Değerlendirilmesi”, Yayımlanmamış Doktora 
Tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2007, s. 6. 
52 Yüksel, Felsefi Yaklaşımlar, s. 278, 279.  
53 Gavison, a.g.m., s. 428-433. 
54 Gavison, a.g.m., s. 428. 
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Bu nedenle, mahremiyet hakkının ihlali, kişinin rızası veya daha üstün kamusal ya da 

özel yarar var ise hukuka uygun kabul edilmektedir55.  

Mahremiyet hakkına ilişkin yapılan tanımlardan da anlaşılacağı üzere, 

mahremiyet hakkı, üçüncü kişilerin birey hakkında sahip olduğu bilgi eksikliğini 

değil, bireylerin kendileri ile ilgili bilgiler üzerindeki kontrolünü ifade etmektedir56. 

Bu kontrolün sınırı ise mahremiyet hakkının sınırlarının belirlenmesini 

sağlamaktadır. Toplumun, bireyin mahremiyet katmanlarına hangi sınırlar içerisinde 

dâhil olacağının sınırının çizilmesi de mahremiyetin sınırlarının belirlenmesini 

sağlayacaktır57. Zira mahremiyetin sınırlarında da bir kademelenme vardır. Örneğin, 

bireyin ekonomik statüsünün bilinmesi bazı insanlar için mahrem olurken, bazıları 

için mahrem bir bilgi olarak kabul edilemeyecektir. Ancak kişilerin nerelere yatırım 

yaptığının, gelir kaynaklarının neler olduğunun vs. bilinmesi bireyin mahremiyet 

hakkının ihlaline sebebiyet verecektir. Bireyin mahremiyetine ilişkin sınırların 

kademelenmesi sebebiyle, bilgilerini kontrol edebilmesi, bireyin kişisel 

özgürlüğünün de önemli bir parçası sayılmaktadır58.   

Bu doğrultuda mahremiyet hakkını bireyin bedensel mahremiyeti, düşünsel 

mahremiyeti, bilgi mahremiyeti ve bölgesel mahremiyeti 59 olmak üzere dört ana 

bölüm60 içerisinde sınırlandırabiliriz. 

Bireyin bedensel mahremiyeti, bireyin fiziksel faaliyetlerini rahatça yerine 

getirdiği, üçüncü kişilerin bedenine dokunması ya da gözlemlemesi, kamera vb. 

aygıtlarla kayıt altına alınmasının veya incelenmesinin engellenebildiği alanı ifade 

etmektedir 61 . Örneğin uyuşturucu testi yapılması veya üst araması yapılması 62 

bedensel mahremiyeti ihlal edeceğinden ancak belirli yasal koşulların bulunması 
                                                
55 Dural, Öğüz, a.g.e., s. 138-139. 
56 Charles Fried, “Privacy”, The Yale Law Journal, C. 77, S.3, 1968, s. 482 ; Andrew Belsey, 
“Ethical Issues in Journalism and the Media”, Routledge, 1992, s. 81. 
57 David Banisar, Simon Davies, “Global Trends in Privacy Protection: an International Survey of 
Privacy, Data Protection and Surveillance Laws and Developments”, Jhon Marshall Journal of 
Computer §Information Law, S. 18, 1999, s. 6. 
58 Fried, a.g.m., s. 483. 
59 Banisar ve Davies, a.g.e., s. 6. 
60 Bazı yazarlar mahremiyet hakkını üç ana bölümde sınırlandırmıştır. Belsey’e göre mahremiyet, 
bireyin bedensel mahremiyeti, düşünsel mahremiyeti ve bilgi mahremiyeti olarak sınırlandırılabilir. 
Belsey, a.g.e., s. 83. 
61 Belsey, a.g.e., s.83. 
62 Banisar ve Davies, a.g.e., s. 6.  
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halinde yapılabilir. Bu noktada, her ne kadar hakkında çok fazla tartışma olsa da 

konumuz açısından net bir örnek olması nedeniyle, ötanazi63 uygulamasının önemli 

bir örnek olduğunu düşünmekteyiz. Ötanazi uygulamasının yasak olduğu ülkeler 

açısından değerlendirildiğinde, bireylerin tedavi ile iyileşme ihtimali olmasa dahi 

yaşatılabilmesi için sağlık bakım uygulamalarının bireyin rızasının dışında 

uygulanıyor oluşunun, bireyin mahremiyet hakkının ihlal edildiği sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Ancak, ötanazinin yasak olduğu ülkelerde, hastalara yapılan 

müdahalenin kanuni sınırlar içinde yapılıyor oluşu ve yaşama hakkının kelime 

anlamıyla zıt anlamda ölüm hakkını bahşetmemesi sebebiyle, mahremiyete yapılan 

müdahale hukuka uygun olmaktadır. 

Bireyin düşünsel mahremiyeti ise, bireyin düşüncelerini, arzularını, istek ve 

duygularını istediği kişi ile yazılı veya sözlü olarak paylaşabilmesini ve aynı 

zamanda düşüncelerinin her türlü teknolojik ve psikolojik müdahalelerden 

korunmasını ifade etmektedir64. Örneğin üçüncü kişilerin bireyin maillerini kontrol 

edememesi veya telefon konuşmalarını65  kayıt altına alamaması bireyin düşünsel 

mahremiyet alanı kapsamındadır. 

Bireyin bilgi mahremiyeti ise birey hakkında yasal sınırlar içerisinde veya 

bireyin rızası dahilinde özel veya kamusal kurumlarda tutulan bilgilerin 

                                                
63  Ötanazi, yunanca kökenli bir kelime olup, anlamı “hayırlı ölüm”dür. Etimoloji Sözlüğü, 
(Çevrimiçi), https://www.etimolojiturkce.com/kelime/ötanazi, 16 Temmuz 2019. 
Ötanazi, tıbben iyileşme olanağı olmayan veya dayanılmaz acılar içinde olan kişinin tıbbi yollar ile 
öldürülmesi veya tıbbi yardımın kesilerek kişinin ölüme terkedilmesidir. Mehmet Emin Artuk, Ahmet 
Gökçen, Ahmet Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Makaleleri, Güven Kitabevi, İstanbul, 2002, s. 3.  
Pretty v. Birleşik Krallık kararında (başvuru no: 2346/02 ve 29.04.2002 tarih), başvurucu motor nöron 
hastalığı ile mücadele etmekte ve hastalığın son aşamasında olduğundan kaslarını kontrol 
edememektedir. Bu nedenle, onurlu bir biçimde ölebilme isteğini yerine getirebilmesi için kocasının 
yardımına ihtiyacı bulunmaktadır. Ancak, Birleşik Krallık yasalarına göre intihar etmek suç olmasa 
bile intihara yardım etmek suçtur. Bu nedenle, başvurucu, kocasının intiharına yardım etmesi halinde 
kocası hakkında kovuşturma başlatılmayacağı hakkında garanti verilmesi mümkün olmadığından 
İHAM’ne başvuruda bulunmuştur. Mahkeme, İHAS md. 2’de düzenlenen yaşama hakkının aynı 
zamanda, zıt kelime anlamı olan ölme hakkı olarak değerlendirilemeyeceğini belirtmiş ve aynı 
zamanda İHAS md. 3, 8, 9 ve 14. maddelerin de ihlal edilmediğine karar vermiştir. (Çevrimiçi), 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60448, 16 Temmuz 2019. 
Ötanazi ile ilgili İHAM’ın başkaca kararları da bulunmaktadır. Şubat 2019’da ötanazi ile ilgili 
yayınlanan bilgi formu ile İHAM’ın vermiş olduğu kararların kısa özetleri verilmiştir. Ayrıntılı bilgi 
için bkz., “Factsheet – End of life and the ECHR”, (Çevrimiçi), 
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Euthanasia_ENG.pdf, 16 Temmuz 2019. 
64 Belsey, a.g.e., s. 83. 
65 Banisar, Davies, a.g.e., s. 6.  
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toplanmasını, kullanılmasını ve korunmasını ifade etmektedir 66 . Bireyin eğitim 

bilgisi, hastalık bilgisi, adli sicil kaydı, vergi ödemeleri, banka hesap ekstreleri 

bireyin bilgi mahremiyetine örnek olarak gösterilebilir. 

Bireyin bölgesel mahremiyeti ise ev, iş yeri gibi girişi izine tabi olan ve aynı 

zamanda kamusal alan olmayan yerlere giriş limitlerinin belirlenmesi ile ilgilidir67. 

Bireyin ev ve iş yerinin ancak yetkili merciden alınmış arama kararı ile aranabiliyor 

olması bölgesel mahremiyet alanlarına ilişkin olarak belirlenmiş limitlerden birisidir.  

III.  Mahremiyet Hakkını Konu Edinen Düzenlemeler 

Bireylerin mahremiyet alanlarına giren ve dolayısıyla mahremiyet hakkının 

dört ana bölümü kapsamında olan birçok farklı alt kırılımları bulunmaktadır.  Bu 

hakkın alt kırılımları kapsamında temel olarak bahsedilebilecek olan hususlar; politik 

mahremiyet, tıbbi mahremiyet, iş başvuruları sırasında mahremiyet, internette 

mahremiyet, şirketlere karşı mahremiyet, devlet müdahalesine karşı mahremiyet ve 

işyerinde mahremiyet olarak örneklendirilebilir. 

Özellikle devletin ve çeşitli örgütlerin kişisel verilere olan ihtiyacının artması 

ve gelişen teknoloji ile bu ihtiyacın karşılanmasının kolay hale gelmesi ile birlikte 

mahremiyet hakkına müdahale çok farklı alanlarda gündeme gelebilmektedir68.  Bu 

noktada mevzuatımızda ve uluslararası sözleşmelerde mahremiyet hakkına ilişkin 

direkt veya dolaylı olarak birçok farklı düzenleme yapılmıştır69. Bunun nedeni ise 

mahremiyetin birçok açıdan kişilerin maddi ve manevi değerleri ile doğrudan veya 

dolaylı öneme sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle de mahremiyet 

hakkı, hukukun birçok farklı alanında kendisine yer bulabilmektedir. Örneğin; 

bireylerin politik görüşlerini gizli tutmak istemesi, gizli oy kullanmaları politik 

mahremiyet hakkı; bireylerin gizli olan bilgilerinin devlet müdahalesi ile öğrenilmesi 

devlet müdahalesine karşı mahremiyet hakkı; bireylerin sağlık bilgileri ve 

kayıtlarının gizliliği tıbbi mahremiyet hakkı; bireylerin özel hayatlarına ilişkin 

                                                
66 Belsey, a.g.e., s.83. 
67 Banisar, Davies, a.g.e., s. 6. 
68 Elif Küzeci, Kişisel Verilerin Korunması, Turhan Kitabevi, 3. Baskı, Ankara, 2019, s.18. 
69 Mahremiyet kavramının kapsamında olan sır ve gizliliğin yer aldığı hukuki düzenlemelere ilişkin 
ayrıntılı liste için bkz., M. Semih Gemalmaz, H. Burak Gemalmaz, “Ulusalüstü İnsan Hakları 
Standartları Işığında Türkiye’de Bilgi Edinme Düşünce- İfade ve İletişim Mevzuatı”, Yazıhane 
Yayınları, t.y., s. 81-89.  
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bilgilerin işverenler tarafından öğrenilmesi ve kullanılması karşısında işyeri 

mahremiyeti hakkı; bireylerin internette yaptıkları internet aramaları, izlemeleri ile 

birey hakkında birçok bilgiye ulaşılabilmesi sebebiyle internette mahremiyet hakkı; 

bireylerin tüketici tercihleri ile kişisel verilerine erişerek (hangi spora ilgili duyduğu 

ve nerede spor yapmayı tercih ettiği bilgisi ile şirketler bir spor ayakkabısını çok 

rahat pazarlayabilirler) büyük şirketler tarafından pazarlama aracı olarak kullanılması 

karşısında büyük şirketlere karşı mahremiyet hakkı hukuki düzenlemelerde yer 

almıştır 70. 

Bu noktada, özellikle internet teknolojilerinin hızla gelişmesi ve 

yaygınlaşmasının mahremiyet hakkına olan etkisinin çok büyük olduğunu 

vurgulamak gerekmektedir. 1971 yılında Arthur Miller, bilgisayarların bilgiyi işleme 

ve saklama kapasitesi ile ilgili olarak, toplumu şeffaf bir dünyaya dönüştürerek, 

evlerimizi, mali durumumuzu, ilişkilerimizi, hastalıklı düzeyde meraklı ve kötü 

amaçlı ya da ticari amaçlı her türlü ziyaretçiye açık hale getireceğini belirtmiştir71. 

1970’li yıllarda yapılan uyarının günümüzde çok farklı şekillerde gerçekleştiğini 

görebilmekteyiz. Zira teknoloji ile internet ortamındaki her hareketimiz bir veri 

üretebilmekte ve bu veriler hem şirketlerin ticari amaçlarına hem de devletin 

planlama, sosyal devletin hayata geçirilmesi, güvenliğin sağlanması, suçluluğun 

önlenmesi, suçluların yakalanması ve vergilendirme planlarına hizmet 

edebilmektedir72. Örneğin bir arama motoru olan Google’ın sunmuş olduğu “gmail” 

e-posta hizmeti ile kullanıcılarının postalarının içerikleri otomatik olarak 

incelenmekte ve kullanıcıya özel reklam eklemektedir73. Bankaların sunmuş olduğu 

bankacılık hizmetleri ile bir tüketicinin tüm ilgi alanları tespit edilebilmekte ve bu 

doğrultuda pazarlama olanakları sunulabilmektedir 74 . Söz konusu bankacılık 

hizmetleri ile elde edilen veriler hem ticari amaçlara hizmet ederken aynı zamanda 

devletin vergilendirme işlemlerinde de bilgi toplamasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca, 
                                                
70 Ayrıntılı bilgi için bkz. Şerife Günaydın, “İnsan Hakları Kapsamında Özel Hayatın Gizliliği ve 
Korunması”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Adana, 2007, s. 35-39. 
71 Vincet, a.g.e., s. 179 atfen Arthur R. Miller, The Assault on Privacy: Computers, Data Bank, and 
Dossiers, Ann Arbor: University of Michigan Press, 1971, s. 3.  
72 Küzeci, a.g.e., s. 33.  
73 Küzeci, a.g.e., s. 35. 
74 Küzeci, a.g.e., s. 49-50. 
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CCTV (Close Circuit Television-Kapalı Devre Televizyon) ve GPS (küresel yer 

sistemleri) devletin suçların önlemesine katkı sunmaktadır. CCTV’ler alışveriş 

merkezlerinde, havalimanlarında, devlet dairelerinde, hastanelerde, okullarda, 

apartmanlarda, metrolarda, otoparklarda yani hayatımızın her alanında bulunmakta 

ve insanların hareketlerini kaydetmektedir.  GPS sisteminin kullanıldığı araba veya 

akıllı telefonlar ile kişilerin hareketleri incelenebilmekte, her gün nereye hangi saat 

dilimleri içerisinde gittiği kayıt altına alınabilmektedir.  

Teknolojinin getirmiş olduğu imkânlar sadece bahsettiklerimizle sınırlı 

olmayıp her geçen gün değişmekte ve gelişmektedir. Teknolojinin sunmuş olduğu bu 

imkânlar ile bireylerin mahrem alanlarına ait birçok bilginin kolayca erişilebilir 

olduğu aşikardır. Tüm bu teknolojik sistemler aynı zamanda devletin hukuki ve fiili 

gücünü etkin bir şekilde kullanmasına aracılık etmekte ve mahremiyet hakkına farklı 

alanlarda müdahalede bulunulması sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle bu başlık 

altında mevzuatımızda çok farklı alanlarda kendisine yer bulan mahremiyet tüketici 

bir yaklaşımla değil belirli hukuki düzenlemeler nezdinde genel bir çerçevede 

incelenecektir. 

A. Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarında Mahremiyet Hakkı 

1. Türkiye Cumhuriyeti 1924 ve 1921 Anayasaları ve Öncesi 

Düzenlemelerde Mahremiyet Hakkı 

Mahremiyet bir hak olarak direkt anayasada düzenlenmemiş olsa da, özel 

hayatın gizliliği maddesi ile anayasada kendisine yer bulmuştur. Mahremiyet 

hakkının veya özel hayatın gizliliği hakkının anayasalarımızdaki tarihine 

baktığımızda öncelikle kişi hak ve özgürlükleri temelinde bir inceleme yapmamız 

gerekmektedir. 

Kişi hak ve özgürlükleri anayasal zeminde ilk defa Kanun-i Esasi'de 

düzenlenmiştir. 1876 tarihli Kanun-i Esaside hak ve özgürlükler bir liste halinde 

sıralanmıştır 75 . Kanun-i Esasi de özel hayatın gizliliği kapsamında konut 

dokunulmazlığına yer verilmiştir. Ancak 113. madde ile Padişaha, hükümetin 

                                                
75 Kanun-i Esaside hak ve özgürlükler md. 8-26 arasında sayılmıştır. Söz konusu hakların başlıcaları 
ise, ibadet özgürlüğü, angarya ve işkence yasağı, doğal hakim ilkesi, dilekçe hakkı, konut 
dokunulmazlığı, eğitim hakkı, basın özgürlüğü, mülkiyet hakkıdır.  
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güvenliğini ihlal edenlerin zabıt soruşturmasıyla tespit edilmesi halinde ülke dışına 

sürülmesi yetkisi verilmiştir. Bu nedenle, Kanun-i Esaside her ne kadar kişi hak ve 

özgürlüklerine yer verilmiş olsa da Padişaha verilen yetkiler sebebiyle söz konusu 

hak ve özgürlükler anlamsız hale getirilmiştir76.  

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilk anayasası olan 1921 Anayasasında temel 

hak ve özgürlüklere yer verilmemiştir. Yumuşak ve ılımlı bir anayasa olup, milli 

egemenliğe ilişkin düzenlemeye ilk kez yer verilmiştir. 1921 Anayasası’nda temel 

hak ve özgürlüklere yer verilmemesi ve yargı ile ilgili düzenlemelerin olmaması 

sebepleriyle üç yıl yürürlükte kalabilmiştir77 . Ancak, 1921 Anayasasının devamı 

sayılan 1924 Anayasası, sert bir anayasa olmasına rağmen temel olarak hak ve 

özgürlüklere yer vermiştir 78 . Buna rağmen birçok hak ve özgürlüğün sadece 

isminden bahsedilmiş ancak ayrıntılı bir düzenleme yapılmamıştır. Ayrıca, 

Anayasada düzenlenen hak ve özgürlükler negatif haklar olup, sosyal ve ekonomik 

haklara yer verilmemiştir. 1924 Anayasası’nın 76. maddesiyle konut dokunulmazlığı, 

81. maddesiyle haberleşmenin gizliliğinin esası düzenlenmiş olmasına rağmen diğer 

hak ve özgürlüklerde olduğu gibi, bu hakların da hangi hal ve ölçülerle 

sınırlandırılabileceği düzenlenmemiştir. 

2. Türkiye Cumhuriyeti 1961 Anayasasında Mahremiyet 

Hakkı 

1961 Anayasası ile kişi hak ve özgürlükleri sistematik olarak düzenlenmiş ve 

aynı zamanda sosyal ve iktisadi haklara da yer verilmiştir. 1961 Anayasa’sında ilk 

defa temel hak ve özgürlüklerin düzenlenmesiyle mahremiyet hak olarak, özel 

hayatın gizliliği başlığı altında kendisine yer bulmuştur. 1961 Anayasası ikinci kısmı 

“kişinin hakları ve ödevleri” dir. İkinci kısım ikinci bölüm başlığı özel hayatın 

gizliliği olarak düzenlenmiş ve bu başlık altında md. 15 ile özel hayatın gizliliği, md. 

16 ile konut dokunulmazlığı, md. 17 ile haberleşme hürriyeti düzenlenmiştir. 

Bireylerin özel hayatı, konutu ve haberleşmesinin gizliliği ile mahremiyetlerinin 

                                                
76  Seyithan Güneş, “Teori ve Uygulamada Kişi Özgürlüğü ve Güvencesi”, Kazancı Hukuk 
Yayınları No: 159, İstanbul, 1998, s.40. 
77 Bülent Tanör, Osmanlı Türk Anayasal Gelişmeleri, Alfa Yayınları, 3.Baskı, İstanbul, 1996, s. 
267. 
78 Güneş, Kişi Özgürlüğü, s. 43. 
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korunması Anayasal düzlemde sağlanmıştır. Zira bireylerin en mahrem alanlarının 

oluştuğu, üçüncü bir kişi ile ancak kendi rızası ile paylaşabileceği bilgi ve ilgi 

alanları özel hayat, konut ve haberleşme ile gerçekleşmektedir. Bu nedenle, her üç 

maddenin ikinci fıkrası, özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı ve haberleşme 

hürriyetine ve gizliliğine yapılan müdahalelerin kanunun açıkça gösterdiği halde, 

usulüne uygun verilmiş hâkim kararı olmadıkça; milli güvenlik veya kamu düzeni 

bakımından gecikmede sakınca bulunan hallerde kanunla yetkili kılınan yetkili merci 

emri bulunmadıkça yapılamayacağını düzenlemiştir. Görüldüğü üzere, 1961 

Anayasasında yargısal denetim mekanizması ile temel hak ve özgürlüklerin 

korunması sağlanmıştır. Ancak, 1961 Anayasasına 1971 ve 1973 yıllarında yapılan 

değişiklikler ile temel hak ve özgürlüklere sınırlamalar getirilmiştir 79 . 1961 

Anayasası 11. maddesi ile milli güvenlik, kamu düzeni, kamu yararı, genel ahlak gibi 

nedenlerle temel hak ve özgürlüklere sınırlama getirilebileceği 20.09.1971 tarihli 

değişiklikle düzenlenmiştir. Bu değişikliklerden sonra genel kavramlar ile hak ve 

özgürlüklere sınırlama getirilebilir hale gelmiştir. 

3. Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasasında Mahremiyet 

Hakkı 

Temel hak ve hürriyetler farklı şekillerde konularına, kullanım şekillerine göre 

sınıflandırılmıştır. Temel hak ve hürriyetler, Alman hukukçu G. Jellinek tarafından, 

negatif statü hakları, pozitif statü hakları ve aktif statü hakları olarak ayrıma tabi 

tutulmuştur80 . Jellinek tarafından yapılan bu ayrım 1982 Anayasasında da kabul 

edilmiş ve haklar, Kişinin Hakları, Ekonomik ve Sosyal Haklar ve Siyasi Haklar 

olarak ayrılmıştır81. Bu nedenle, Jellinek’in yapmış olduğu sınıflandırma üzerinden 

temel hak ve hürriyetler açısından mahremiyet bir hak olarak irdelenecektir82.  

                                                
79 Örneğin; Özel hayatın gizliliği ile ilgili olarak madde 15’e 20.9.1971 tarihinde yapılan değişiklik ile 
adli kovuşturmalar istisna tutulmuş ve bu düzenleme ciddi bir sınırlama getirmiştir. 
80 Bülent Tanör, Necmi Yüzbaşıoğlu, Türk Anayasa Hukuku, 9. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 
2009, s. 151. 
81 Tanör, Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s. 151. 
82 Jellinek’in yapmış olduğu ayrım dışında, temel hak ve hürriyetlerin sınıflandırılması ile dört farklı 
sınıflandırma daha bulunmaktadır. Bunlar kısaca; konularına göre sınıflandırma; fizik hürriyetler, 
düşünce hürriyetleri, kolektif hürriyetler, kullanış biçimlerine göre sınıflandırma; bireysel hürriyetler 
ve kolektif hürriyetler, ortaya çıkış sıralarına göre; birinci, ikinci ve üçüncü kuşak haklar, 
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Negatif statü hakları, kişinin, devlet tarafından müdahale edilmeyecek alanını 

ifade etmekte ve devlete bu alanda yer alan hakları koruma ve müdahale etmeme 

yükümlüğü vermektedir83. Bu haklar, kişisel temel haklar olup, kişi dokunulmazlığı, 

zorla çalıştırma yasağı, yaşam hakkı, hak arama ve yasal yargılama hakkı, özel 

hayatın gizliliğinin korunması, konut dokunulmazlığı, iletişim hakkı, seyahat etme ve 

yerleşme hakkı, din ve vicdan özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, dernek kurma, 

örgütlenme ve toplanma özgürlüğü hakkıdır.  

Pozitif statü hakları ise bireylerin, devletten talepte bulunmasına imkân veren 

ve bu yönde devlete harekete geçme yükümlülüğü getiren haklardır84. Bu haklar aynı 

zamanda sosyal, ekonomik ve kültürel haklar olup, çalışma hakkı, konut hakkı, 

sosyal güvenlik hakkı, çevre hakkı vb. haklardır.  

Aktif statü hakları ise, kişin devlet yönetimine katılmasını sağlayan siyasal 

haklardır ve bu haklara aynı zamanda katılma hakları da denilmektedir85. Bu haklar, 

seçme ve seçilme hakkı, siyasi parti kurma hakkı, kamu hizmetine girme hakkı, 

dilekçe hakkı, vergi ödevi vb.dir. 

Özel hayat kavramının, mahremiyet hakkını da kapsaması sebebiyle, 

mahremiyet bir hak olarak kendisine anayasamızda negatif haklardan olan “özel 

hayatın gizliliği ve korunması” başlığı altında yer bulabilmektedir. 1982 Anayasasını 

incelediğimiz zaman mahremiyet hakkının ilk olarak ikinci kısım birinci bölüm md. 

17 “Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı” başlığı altında düzenlendiğini 

belirtebiliriz. Ancak, yukarıda da belirttiğimiz üzere mahremiyet hakkı aynı zamanda 

bireylerin mahrem alanları içinde kendi benliklerini koruyabilmelerini ve 

geliştirebilmelerini istemeyi kapsamaktadır. Bu nedenle madde 17/1 “Herkes, 

yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.”  

düzenlemesi mahremiyet hakkının en önemli parçalarından birini düzenlemektedir.  

                                                                                                                                     
bağlayıcılıklarına göre; program haklar, normatif haklar. Ayrıntılı bilgi için bkz., Kemal Gözler, 
Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, C. II, Ekin Basım Yayın, 1. Baskı, 2011, s. 509-517. 
Ayrıca, Fendoğlu, Debusi ayrımından bahsetmekte ve Batıdan çok daha önce Debusi’nin insan 
haklarını özgürlük hakları, güvenlik hakları, masumiyet hakları ve mülkiyet hakları olarak dörde 
ayırdığını belirtmektedir. Bkz. Hasan Tahsin Fendoğlu, Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 
2015, s. 279. 
83 Gözler, a.g.e., s. 508. 
84 Gözler, a.g.e., s. 508. 
85 Gözler, a.g.e., s. 509. 
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Anayasa md. 13 ile temel hak ve özgürlüklerin ancak, kanunla, demokratik 

toplum düzeninin ve laik cumhuriyetin gerekleri ile hak ve özgürlüklerin özüne 

dokunmadan ölçülü olarak, anayasanın sözüne ve ruhuna aykırı olmayacak şekilde 

sınırlandırılabileceği düzenlenmiştir86. Bu nedenle, özel hayatın gizliliğine ilişkin 

temel haklar sınırlandırılırken bu hususlar göz önüne alınmaktadır. 

1982 Anayasası madde 20 “Özel Hayatın Gizliliği”, 1962 Anayasasındaki 

benzer düzenlemeye göre çok daha geniştir ve özel hayatın yanında ayrıca aile 

hayatına saygı duyulması ve gizliliğinin sağlanması düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra, 

dünyada önemini çokça artıran “kişisel verilerin korunması” gerekliliği ile ilgili 2010 

yılında bir fıkra eklenerek bu alanda da anayasal güvence getirilmiştir. Madde 21 ile 

konut dokunulmazlığı, madde 22 ile haberleşme hürriyeti düzenlenmiştir. Her üç 

maddede mahremiyetin nasıl ve hangi şartlar altında sınırlandırılabileceği 1961 

Anayasasında olduğu gibi düzenlemiş; ancak 1961 Anayasasından farklı olarak daha 

ayrıntılı bir düzenleme getirilmiştir. Buna göre özel hayatın gizliliği, konut 

dokunulmazlığı, haberleşme hürriyeti ve gizliliğine, 2001 yılında yapılan değişiklik 

ile millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel 

ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması 

sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hakim kararı 

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

kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça müdahale edilemeyeceği 

hükmü eklenmiştir.  Ayrıca, yetkili merci kararının yirmi dört saat içinde görevli 

hakimin onayına sunulması ve hakimin de kararını kırk sekiz saat içinde açıklaması 

gerektiği aksi takdirde müdahalenin ortadan kalkacağı düzenlenmiştir.  

Görüldüğü üzere, hem 1961 hem de 1982 anayasamızda mahremiyetin bir hak 

olarak özel hayatın gizliliği başlığı altında kendisine yer bulmuş ve mahremiyet 

hakkına yapılabilecek müdahalenin hangi şartlarda yapılabileceği ve 

sınırlandırılabileceği belirlenmiş ve tahdidi olarak sayılmıştır.  

Özel hayatın gizliliği kavramının mahremiyet kavramına nazaran çok geniş ve 

karmaşık bir kavram olması sebebiyle doğrudan bir tanımlaması yapılmamıştır. Özel 

                                                
86 Ayrıntılı bilgi için bkz., Üzeltürk, a.g.e., s. 19-48. 
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hayatın gizliliği kişinin kendi düşünsel ve bedensel bütünlüğünü geliştirdiği, 

kendisine ait gizli ve bağımsız bir alanı ifade ettiğini belirtebiliriz87. 

Özel hayatın gizliliği hakkının sınırlarının çok geniş olması, bireyin talepleri ve 

teknolojinin sürekli gelişmesiyle birlikte gelişen bir hak olması sebebiyle Anayasada 

doğrudan veya dolaylı olarak birçok hüküm ile alakası kurulabilmektedir88. Anayasa 

md. 73’de düzenlenen vergi ödevi kapsamında, vergi düzenlemelerinde ortaya çıkan 

arama ve elkoymaya ilişkin karşılaşılan sorunlar özel hayatın gizliliği ile olan bağı 

kurmaktadır89. Ayrıca, Anayasa’nın 141. maddesinde düzenlenen “duruşmaların açık 

ve kararların gerekçeli olması” hakkı da mahremiyet kavramı ile 

ilişkilendirilebilmekte ve dolayısıyla özel hayatın gizliliği ile bağlantılıdır.  

B. Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarında Mahremiyet Hakkı 

1. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında Mahremiyet 

Hakkı 

Bilgi edinme hakkı ülkemizde yeni sayılsa da Amerika Birleşik Devletleri’nde 

(ABD) çok uzun süredir koruma altına alınmış olan bir haktır. Özellikle ABD’de 

Bilgi Edinme Özgürlüğü Kanunu (Freedom od Information Act) 1966 yılında 

çıkarılmasına rağmen, 1972-1974 yılları arasında Watergate skandalının yaşanması 

sonrasında hükümet müzakerelerini kamuoyu denetimine açan Günışığında Yönetim 

Kanunu (Government in the Sunshine Act) kabul edilmiştir90. Aslında ABD’den 

yaklaşık 20 yıl önce de kuzey ülkeleride ve Angolo Sakson uygulamalarında benzer 

düzenlemeler görülmekte ve bunlar içinde en eskisi İsveç teamüllerinde 

görülmektedir91.  

Ülkemizde ise 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 24.04.2004 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. Bilgi edinme hakkı aynı zamanda 12.09.2010 referandumuyla 

Anayasa’nın 74. maddesi değiştirilerek anayasal bir hak olarak Anayasa’ya 
                                                
87 Güneş, Kişi Özgürlüğü, s. 181. 
88 Ayrıntılı bilgi için bkz., Üzeltürk, a.g.e., s. 63-64. 
89 Üzeltürk, a.g.e., s. 64. 
90 Serkan Ağar, “Vergi Mahremiyet Vs. Bilgi Edinme Hakkı”, Ankara Barosu Dergisi, 2012/2, s. 
367; Ersin Nazalı, “Türkiye ve ABD mevzuatına göre Vergi Mahremiyeti ve Bilgi Edinme Hakkı”, 
Vergi Dünyası, Kasım 2004, S. 279, (Çevrimiçi), http://www.vergidunyası.com.tr/, 16 Temmuz 
2019.  
91  Bojan Bugaric, “Openness And Transparency in Public Administration: Challenges for Public 
Law”, Wisconsin International Law Journal, Vol. 22, No. 3, s. 491.  
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eklenmiştir. Söz konusu referandum ile birlikte 74. madde “Dilekçe, bilgi edinme ve 

kamu denetçisine başvurma hakkı” şeklinde düzenlenmiştir.   

BEHK md. 1’de kanun amacı kişilerin eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine 

uygun olarak bilgi edinme haklarını kullanılmasına ilişkin esas ve usulleri 

düzenlemektir. 

Bilgi edinme hakkı ise, devletin yönetimle ilgili aldığı karar, eylem ve 

işlemlerinin açık ve şeffaf olabilmesini sağlamak ve aynı zamanda bireylerin, 

devletin almış olduğu karar, eylem ve işlemlerini demokratik yollardan kontrol 

edebilme ve sorgulayabilme hakkı olarak tanımlanabilir 92 . Bilgi edinme hakkı, 

devletin, bilgiyi elde eden, toplayan, saklayan, değiştiren ve kullanan en büyük bilgi 

tekeli olması sebebiyle devlet ve birey arasındaki yetkide eşitsizliği gideren ve idare 

üzerinde denetimi sağlayan önemli bir sınırlamadır93. 

BEHK md. 3’e göre bilgi kurum ve kuruluşlardan sahip oldukları kayıtlarda 

yer alan BEHK kapsamındaki her türlü veriyi; belge ise kurum ve kuruluşların sahip 

olduğu yazılı, basılı veya çoğaltılmış̧ dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, 

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

ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcıları ifade etmektedir. 

BEHK md. 5’e göre kurum ve kuruluşlar tarafından kanunda yer alan istisnalar 

dışındaki her türlü bilgi veya belge talep eden kişiye yararlanması için sunulur ve 

bilgi edinme başvuruları etkin, süratli ve doğru sonuçlandırabilmek için gerekli idari 

ve teknik tedbirler alınır.  

Bu düzenlemelerin başında BEHK md. 9 ile düzenlenen gizli bilgileri ayırarak 

bilgi veya belge verilmesi hükmü mahremiyeti ve aynı zamanda tezimiz ana konusu 

olan vergi mahremiyetini desteklemektedir. Madde hükmüne göre gizli bilgilerin 

verilmesi yasak olup, açıklanabilir nitelikte olan bilgiler gizli bilgilerden 

ayrıştırılabiliyor ise gerekli ayrıştırma yapıldıktan sonra bilgiyi talep edene bildirilir.  

                                                
92  Ayhan Döner, Şeffaf Devlette Bilgi Edinme Hakkı ve Sınırları, On İki Levha Yayıncılık, 
İstanbul, 2010, s. 98.; Musa Eken, Mustafa Lütfi Şen, “Yönetimde Yozlaşmaya Karşı Yönetsel Etik 
ve Açıklık”, Yeni Türkiye Dergisi, Siyasette Yozlaşma Özel Sayısı II (Mart-Nisan 1997), S. 14, s. 
1097.  
93 Kaya, a.g.e., s. 42-43. 
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BEHK md. 21 ile özel hayatın gizliği düzenlemesi ile hangi bilgi ve belgelerin 

özel hayatın gizliliğini ihlal edileceği düzenlemiştir. Söz konusu düzenlemeye göre 

kişilerin izni olmadıkça, sağlık bilgileri, özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, 

mesleki ve ekonomik değerlerine müdahale oluşturacak bilgi ve belgeler kanun 

kapsamı dışına çıkarılmıştır. Kişilere ait özel hayat kapsamında değerlendirilen bu 

bilgilerin talep edilmesi halinde, bu bilgiler başvurucuya, kişinin rızası olmadıkça 

verilemeyecektir. Ancak, Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin 

Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik md. 32/2’e göre kamu yararının gerektirdiği 

hallerde, kişisel bilgi ve belgeler ilgiliye en az yedi gün öncesinden haber verilerek 

yazılı rızası alındıktan sonra açıklanabilir.  

Nitekim İHAM bilgi edinme hakkının İHAS md. 8 kapsamında 

değerlendirilebileceği yönünde kararlar vermiştir 94 . Gaskin v. Birleşik Krallık 

davasında (Başvuru no: 10454/83, 07.07.1989 tarih)95  başvurucu, sosyal hizmetlerin 

kendisi hakkında tutmuş olduğu kayıtlara erişmek istemiş ancak talebi reddedilmiştir. 

Bu nedenle, başvurucunun kendisi hakkında tutulmuş olan kayıtlara erişimine izin 

verilmemesi, başvurucu tarafından öne sürülmemiş olsa da İHAM tarafından İHAS 

md. 8’in ihlali olarak yorumlanmıştır96. Zira İHAM’a göre devletin, bilgi verme 

yönünde pozitif bir ödevi olmasa da bilgiye erişime karışmama anlamında negatif bir 

yükümlülüğü olduğu vurgulanmıştır 97 . Kararda, bilginin toplanması ve 

saklanmasındaki kamusal yarar, eğer öğrenilmesinden doğacak kişisel yarardan daha 

fazla değil ise bilgi talebi reddinin İHAS md. 8’i ihlal etmiş olacağını belirtilmiştir98.  

BEHK kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi İdaresi Başkanlığı ve Vergi 

İdareleri de bilgi edinme hakkının gereğini yerine getirmekle yükümlüdür. Zira 

kanunda sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşları açısından bir sınırlama 

bulunmamaktadır99. Bilgi edinme hakkı nezdinde genel olarak mahremiyet hakkıyla 

ilgili değerlendirmelerin yanı sıra tezin ana konusu olan vergi mahremiyeti ile ilgili 
                                                
94 Ayrıntılı bilgi için bkz., Cavidan Soykan, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Bilgi 
Edinme Hakkı”, AÜHFD, 2007, s. 63-74. 
95  Gaskin v. Birleşik Krallık kararı, başvuru no: 10454/83, 07.07.1989 tarih, (Çevrimiçi), 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57491, 16 Temmuz 2019. 
96 Soykan, a.g.m., s. 69. 
97 Gaskin v. Birleşik Krallık kararı, Para. 41. 
98 Gaskin v. Birleşik Krallık kararı, Para. 41-48-49. 
99 Ağar, a.g.m., s. 379. 
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de genel değerlendirme yapılması gerekmektedir. Bilgi edinme hakkı ve vergi 

mahremiyetinin hukuk devletinin bir gereği olması nedeniyle, kişilerin bilgi talepleri 

karşılanırken vergi mahremiyetinin sınırları da gözetilmelidir. Kanunda direkt olarak 

vergi mahremiyetine ilişkin düzenlemeler olmasa da vergi mahremiyeti kuralını 

destekleyecek düzenlemeler bulunmaktadır100. Zira bilgi edinme hakkının istisnaları 

arasında adli veya idari soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler, 

haberleşmenin gizliliği esasını ihlal edecek bilgi veya belgeler, özel hayatın gizliliği 

ve ticari sır yer almaktadır101. 

BEHK’da aynı zamanda kişinin iktisadi bütünlüğünü oluşturan ticari sır ile 

ilgilide düzenleme yapılmıştır. BEHK md. 23 ile kanunda ticari sır olarak nitelenen 

bilgi ve belgeler ile mali bilgiler bu kanun kapsamı dışında tutulmuştur. 

Dolayısıyla BEHK md. 9’da gizli bilgilerin ayrılarak verilmesi düzenlenmiş 

olduğu için BEHK md. 21 veya 23 kapsamına giren bir bilginin talep edilmesi 

halinde, talep edilen bilginin, mükellefin vergi mahremiyeti kapsamında olan 

bilgilerden olduğu belirtilerek talep reddedilebilir. Ya da söz konusu talep, vergi 

mahremiyeti kapsamına giren bilgiler çıkarıldıktan sonra diğer bilgiler başvurana 

bildirilerek karşılanabilir. Bu nedenle, BEHK’na vergi mahremiyeti ile ilgili bir 

düzenleme eklenebilir ve açıkça vergi mahremiyeti kapsamına giren bilgilerin BEHK 

kapsamı dışında olduğu belirtilmesi gerektiğini düşünmekteyiz102. 

BEHK’nu ile VUK md. 5’de yer alan mükellefin şahsına, işine, işletmesine, 

ticari ve mali bilgilerine yönelik bilgilerin talep edilmesi halinde, böyle bir 

başvurunun reddedilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda VUK md. 5 ile getirilen 

istisnalar da BEHK kapsamında açıklanamaz103. Zira söz konusu bilgi ve belgelerin 

                                                
100  Ağar, a.g.m., s.380; Muhsin Maden, “Vergi Mahremiyeti ve Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’’, 
Maliye ve Sigorta Yorumları, S. 420, 15 Temmuz 2004, s.127. 
101  Bilgi edinme hakkının diğer istisnaları ise devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler, ülkenin 
ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya belgeler, istihbarata ilişkin bilgi veya belgeler, idari 
soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler, kurum içi düzenlemelerdir. Hatice Yurtsever, Burçin Buran, 
“Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Çerçevesinde Vergi Mahremiyetinin Değerlendirilmesi”, Electronic 
Journal of Vocational Collegeses, 2012, s. 50-51.  
102 Ağar, a.g.m., s. 381. 
103 İlyas Emre Yayla, “Türkiye’de Vergi Mahremiyeti ve AB Mevzuat Uyumu Çerçevesinde Alman 
Vergi Mahremiyeti Uygulaması”, Vergi Dünyası, Temmuz 2011, s. 123.  



 

 
 27 

açıklanması ancak kanunda belirli şartlar halinde belirli kişiler tarafından 

açıklanabilir104. 

BEHK kapsamında md. 9, 21 veya 23 düzenlemelerine aykırı olarak bilgi 

verilmesi halinde, kanunda direkt olarak vergi mahremiyeti düzenlemesi 

bulunmadığı için, bilgiyi veren memur veya diğer kamu görevlisi hakkında tabi 

oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezası uygulanacaktır105. Vergi Mahremiyeti 

ihlalinin VUK md. 362’de suç olarak düzenlenmesi sebebiyle, vergi mahremiyeti 

ihlali daha ağır sonuçlar doğurmaktadır. 

2. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında 

Mahremiyet Hakkı 

Kişisel verilerin korunması hakkı, özel yaşamın gizliliği içerisinde 

değerlendirilmiş olsa da gelişen teknoloji ile birlikte tarihsel süreç içerisinde bu 

haktan ayrılarak kendine özgü gereklilikleri olan bir alan olmuştur106. 

Kişisel verilerin korunmasının, uluslararası hukukta kendisine yer bulması 

ülkemize nazaran çok daha uzun yıllara dayanmaktadır107. Özellikle 1960 ve 1970’li 

yıllarda bilgi toplumunun oluşmaya başlamasıyla birlikte OECD, Avrupa Birliği ve 

Birleşmiş Milletler nezdinde çeşitli düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır108. Kişisel 

verilerin korunması ile ilgili olarak Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması 

Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi Türkiye tarafından 28.01.1981 yılında 

imzalanmış ve 17.03.2017 tarihinde 29656 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir.  

 Hazırlanan çeşitli beyanname ve kanunlarda, veri korunmasının kişisel 

bilgilerle ilgili olarak, adil ve yasal olarak elde edilmiş olmasını, sadece belirlenen 

orijinal amaç için kullanılmasını, yeterli, ilgili ve amacı aşacak şekilde olmamasını, 

                                                
104 Ali Erol, “Vergi Hukukunda Bilgi Verme Ödevinin Sınırı Olarak Vergi Mahremiyeti İlkesi 
Ve Sonuçları”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
İstanbul, 2015, s. 112. 
105 Ağar, a.g.m., s. 379-380. 
106 Küzeci, a.g.e., s. 69. 
107  Kişisel Verilerin Korunması Alanında Uluslararası ve Ulusal Düzenlemeler, (Çevrimiçi), 
https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/ead8e671-e01e-4ca7-a6a3-bc3c6f79f7c7.pdf, 
16 Temmuz 2019. 
108 Ayrıntılı bilgi için bkz. Küzeci, a.g.e., s. 102 vd..  
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doğru ve güncel olmasını, konuya erişebilir olmasını, gizli tutulmasını ve amaca 

ulaşıldıktan sonra imha edilmesini düzenlemektedir109.  

Kişisel verilerin korunması hakkı anayasamıza 12.09.2010 tarihinde yapılan 

değişiklik ile Anayasa md. 20/3’e eklenmiştir. Anayasa md. 20/3; 

"Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına 

sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, 

bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları 

doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, 

ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel 

verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir." 

07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu ile kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerin yükümlülükleri ve 

uyacakları usul ve esaslar düzenlenmiştir. Kanunun amacı bireylerin başta özel 

hayatın gizliliği hakkı olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinin korunmasıdır. 

Kişisel veriler ile bireylere ilişkin birçok bilgiye ulaşmak mümkün ve bu bilgilerin 

kontrolsüz ve özellikle ticari çıkarlar doğrultusunda kullanılması ise aynı zamanda 

mahremiyet hakkının da ihlaline sebebiyet verebilecektir. 

Nitekim İHAM kişisel verilerin korunmasını İHAS md. 8 kapsamında 

değerlendirmektedir. İHAS, taraf devletlerce işlenen verilere madde 8 kapsamında 

koruma sağlamaktadır. İHAS kapsamında sözleşme hükmünü ihlal ettiği iddia edilen 

taraf devlete karşı başvurunun yöneltilmiş olması gereklidir. Bu noktada belirtmek 

gerekir ki İHAS md. 8 kapsamında devletin kişilerin özel yaşamlarına müdahale 

etmeme gibi negatif yükümlülüğünün yanı sıra özel yaşamın gizliliğini sağlayacak 

önlemleri alma yönünde pozitif yükümlülükleri de bulunmaktadır110. 

Günümüzde vergi idaresi teknolojinin imkânlarından faydalanmaktadır. Vergi 

idaresi e-beyanname, e-fatura, e-haciz, e-tahsilat uygulamalarıyla ve Elektronik 

Merkezi Vergi Dairesi Otomasyonu, Elektronik Tahsilatları İşleme Sistemi gibi pek 

çok sistemde vergi verileri işlemektedir. Bu nedenle Kişisel Verileri Koruma 

                                                
109 Banisar, Davies, a.g.e., s. 11. 
110 Küzeci, a.g.e., s. 135. 
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Kanununun yürürlüğe girmesinin vergi mahremiyetinin sağlanmasında olumlu etki 

yaratacağı düşülmektedir111.  

Ancak, KVKK md. 28/2-ç'e göre kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali 

konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için 

gerekli olması halinde KVKK hükümleri uygulanmayacaktır. Bu nedenle, KVKK 

md. 28/2 maddesi bir bütün olarak değerlendirildiğinde, vergi mükellefine ait verinin 

KVKK kapsamı dışında kaldığını belirtebiliriz112. Veri Sorumluları Sicili Hakkında 

Yönetmelik md. 15 gereğince, KVKK md. 28/2-ç kapsamındaki faaliyetlerin kişisel 

verilerin işlenmesi açısından veri sorumluları siciline kaydedilmesi ve bildirilmesi 

yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak bu istisna uygulanırken yine de KVKK’nın 

amaç ve temel ilkeleriyle uyumlu, orantılı, belirlilik, doğruluk, güncellik gibi temel 

olan ilkelere riayet edilecektir113. 

Kanun kapsamında kişisel verinin tanımı md. 3/1-d “Kimliği belirli veya 

belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak yapılmıştır. Tanımdan da 

anlaşılacağı üzere KVKK kapsamında sadece gerçek kişiler korunmaktadır114. Ancak 

tezimizin konusu olan VUK md. 5 ile bir karşılaştırma yaptığımızda, VUK md. 5 ile 

mükellefler ve mükelleflerle ilgili kimseler korunmaktadır. Bu nedenle vergi 

mahremiyeti kapsamında gerçek ve tüzel kişiler, tüzel kişiliği olmayan topluluklar 

bulunmaktadır. VUK md. 5 kapsamında olan bilgiler mükellefin ve mükellefle ilgili 

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

servetlerine veya mesleklerine ilişkin bilgileri ve gizli kalması gereken diğer tüm 

hususları içermektedir. KVKK kapsamında da gerçek kişiye ait her türlü bilgi 

denildiği için bilgilerin ilgili kişi ile doğrudan veya dolaylı olarak 

                                                
111 Küzeci, a.g.e., s. 488. 
112 Esra Ekmekçi Çalıcıoğlu, Erdem Ateşağaoğlu, "Protection of Tax Payer's Commercial Data Within 
The Scope Of Turkish Tax Law", International Social Sciences Studies Journal, Vol:5, Issue: 32, 
April 2019, s. 1776. 
113 Küzeci, a.g.e., s. 488. 
114 Küzeci’ye göre, kişisel verilerin korunması kaynağını özel hayatın gizliliği hakkı olmak üzere 
temel hak ve özgürlüklerden almakta ve bağımsız bir hak alan olma yönünde gelişim göstermektedir. 
Bu nedenle, kişisel verilerin korunması kapsamına tüzel kişilerin de alınması kişisel verilerin 
korunmasının temel felsefesine aykırı olacaktır. Küzeci, a.g.e., s. 317. 
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ilişkilendirilebilmesi gerekmektedir115. Bu nedenle, vergi mahremiyeti kapsamında 

olan bilgilerin tamamı da aslında KVKK kapsamında korunan bilgilerdendir. 

VUK md. 5 kapsamında, mükellefin veya ilgili kimsenin rızası aranmazken, 

KVKK kapsamında olan verilerin/bilgilerin paylaşılmasında şahsın açık rızası 

aranmaktadır. KVKK kapsamında aranan açık rıza çoğu zaman kişiler farkına 

varmadan alınmaktadır. Bu nedenle, açık rızanın dışında ayrıca bilgilendirme yapılıp 

yapılmadığının incelenmesi gerekir. KVKK md. 5/3-4-5 kapsamında açık rızanın 

alınmasının gerekli olmadığı durumlar ayrıca belirtilmiştir. 

3. Meslek Kanunları Kapsamında Mahremiyet Hakkı 

Türk Hukuk mevzuatında yer alan birçok farklı meslek grubuna ilişkin meslek 

kanunu bulunmaktadır. Bu kanunlar tüketici anlayışla değil ancak tez konumuzla 

daha çok bağlantılı olduğunu düşündüğümüz Avukatlık Kanunu ve Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında 

mahremiyetin incelenmesi ile sınırlı olacaktır.  

a. Avukatlık Kanunu Kapsamında Mahremiyet Hakkı 

Avukatların müvekkillerinden edinmiş oldukları bilgileri korumaları açısından 

mahremiyeti gözetmeleri gerekmektedir. Avukatlar mesleklerinin nevi itibariyle 

bireylerin kişisel maddi, manevi ve iktisadi bütünlüklerine ait en önemli sırlara, 

mahrem kalması gereken bilgilere ulaşabilmektedirler.  

1136 sayılı Avukatlık Kanunu md. 34 ile avukatlar, görevlerini unvanlarının 

getirdiği saygı ve güvene uygun ve Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen 

meslek kurallarına uygun bir biçimde yerine getirmekle mükelleftirler. Avukatların 

görevlerinden birisi de sır saklama yükümlülüğüdür. Zira avukat ile müvekkil 

arasındaki ilişkinin temeli de güven ve sadakate dayanmaktadır. 1136 sayılı kanun 

md. 36 ile düzenlenen sır saklama yükümlülüğüne göre avukatların görevleri dolayısı 

ile öğrendikleri hususları açığa vurmaları yasaktır. Bu nedenle, avukatların görevleri 

nedeniyle müvekkilleri hakkında öğrendikleri özel ilişkileri, sağlık bilgileri, ailevi 

                                                
115  Neslihan Karataş Durmuş, “Ticari Sırların ve Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Vergi 
Mahremiyeti”, TAAD, 8. Yıl, S.31, Temmuz 2017, s. 393. 
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bilgileri ve mal varlığına ilişkin bilgileri yani üçüncü kişilerden saklanan özel yaşam 

bilgilerinin hepsi sır saklama yükümlülüğünün kapsamındadır116. 

Avukatların sır saklama yükümlülüğü nedeniyle vergi idaresinin sahip olduğu 

bilgi toplama yetkisi ile vergi idaresi VUK md. 151 gereğince, avukatlardan 

kendilerine verilen işler veya görevler dolayısıyla öğrendikleri bilgileri talep edemez. 

Ancak, vergi idaresi avukatın almış olduğu vekâlet ücretini ve giderlerinin 

bildirilmesini talep edebilir. Zira bu durum avukatın müvekkili hakkında bir bilgi 

edinilmesi amacıyla değil, avukatın vergisel işlemlerinin denetimi için yapılmaktadır. 

Avukatların kamusal menfaatler olsa dahi sır saklama yükümlülüklerin ortadan 

kalkması ancak, müvekkilin onayı veya ıztırar halinde mümkün olabilir 117 . 

Müvekkilin sırrın açıklanmasına ilişkin onayının olması halinde, müvekkilin avukata 

yetki verdiği kabul edilir ve müvekkil onayı istediği zaman geri çekebilir veya 

sınırlandırabilir. Avukatın sır saklama yükümlülüğünü ortadan kaldıran bir diğer 

sebep olan ıztırar hallerinden ilki avukatın hakkının ispatı için müvekkilin sırrının 

ifşasının zaruri olması gerekliliğidir. Örneğin, müvekkil ile avukat arasındaki 

sözleşmesel yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmemesi iddiası ile açılan bir davada 

avukat kendisini savunabilmek için müvekkilinin sır niteliğindeki bilgilerini ifşa 

etmek durumunda kalabilir. Bir diğer ıztırar hali ise üstün menfaat halinin ortaya 

çıkmış olmasıdır. Bu husus her ne kadar tartışmalı olsa da Türk Ceza Kanunun 309-

316 maddeleri arasında düzenlenen Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı 

İşlenen Suçlar açısından TCK’nın 278’inci maddesi gereğince avukatların da suçu 

bildirme yükümlülüğü görüşü vardır. Bu görüşe göre, organize suçlarla mücadelenin 

ivedilik gerektirmesi ve üstün kamu yararı sebebiyle, bu kapsamdaki suçlar açısından 

avukatların meslek sırrını koruma yükümlülüğü ile bağlı olmadığı belirtilmektedir118. 

Ancak TCK md. 278’de düzenlenen suçu bildirme yükümlülüğünün, TCK md. 309-

316’da ki suçlar için olsa dahi avukatların meslek sırrını koruma yükümlülüğünü 

ortadan kaldırmayacağını düşünmekteyiz. Zira, aksini kabul etmenin hukuk 

                                                
116 Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin, 14.11.2011, 2009/19013 E., 2011/21017 K. sayılı kararı. 
117  Özcan Günergök, “Avukatın Sır Saklama Yükümlülüğü”, Erzincan Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi, 2003, C.8, S. 1-2, s. 664. 
118 Günergök, a.g.m., s. 665. 
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devletinin ana unsurlarından olan savunma hakkını zedeleyeceği ve güvene dayalı bir 

meslek olan avukatlık mesleği ile bağdaşmayacağı görüşündeyiz119. 

b.  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Kanunu Kapsamında Mahremiyet Hakkı 

Avukatlarda olduğu gibi Mali Müşavirler de mesleklerinin nevi sebebiyle 

mükellefler hakkında birçok farklı bilgiye ulaşabilmektedir. Bu nedenle Mali 

Müşavirlerin de mükelleflerden edinmiş oldukları bilgiler açısından mahremiyeti 

gözetmeleri gerekmektedir. 

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 

Kanunun 43. maddesine göre meslek sırrı niteliğindeki bilgi ve sırları mali 

müşavirlerin ve yanında çalışanların ifşa etmemeleri, saklama yükümlülükleri 

bulunmaktadır. Aksi halde bu kişiler muhbirlere tanınan hak ve menfaatlerden de 

yararlanamayacaklardır. Ancak, suç teşkil eden bir durumun varlığı halinde yetkili 

mercilere bilgi verilmesi gereklidir. Mali müşavirler de en az VUK’da görevli olan 

kimseler kadar bireylerin özellikle maddi ve iktisadi bütünlüklerine ait sır ve mahrem 

nitelikteki bilgilere erişmekte ve bu nedenle bu sır ve mahrem nitelikteki bilgileri 

saklamakla yükümlü tutulmuşlardır. 18.10.2001 tarih ve 24557 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Meslek Ahlak Kuralları İle İlgili 

Mecburi Meslek Kararı md. 10 ile sır saklama yükümlülüğü düzenlenmiştir. Bu 

düzenlemeye göre meslek mensupları mesleki faaliyetleri sırasında müşterileriyle 

ilgili edindiği bilgileri ancak müşterinin izni ile açıklayabilir ve izin olmadıkça 

görevleri son bulsa dahi bu bilgi ve sırları açıklamamakla yükümlü tutulmuşlardır. 

Aynı zamanda bu yükümlülük bir tek mali müşavirlere ait değildir. Mali müşavirler 

yanlarında çalıştırdıkları kişilerin de bu yükümlülüğe uymalarını sağlamakla 

görevlidirler.  

Mali müşavirler, 3568 sayılı kanunun 43/2 maddesine göre müşterilerine 

ilişkin olarak sahte fatura düzenleme veya kullanma, vergi kaçakçılığı gibi suç teşkil 

eden bir bilgiyi öğrendikleri takdirde resmi makamlara bildirmekle yükümlüdür. Bu 
                                                
119  Benzer görüş için bkz., Meral Sungurtekin Özkan, Avukatlık Mesleği, Avukatın Hak ve 
Yükümlülükleri, Barış Yayınları, 2. Baskı, İzmir, 1990, s. 405-406. 
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nedenle, avukatlardan farklı olarak, mali müşavirler için sır saklama 

yükümlülüğünün sınırlı olduğunu, kamusal menfaatler söz konusu olduğunda 

bulunmadığını söyleyebiliriz.  

C. Uluslararası Hukuk Düzenlemelerinde Mahremiyet Hakkı 

Uluslararası sözleşmelerde mahremiyet hakkı ile ilişkilendirilebilecek belgeler 

tüketici bir anlayışla incelenmeyecek olup, başlıca kaynaklara yer verilecektir. 

Teorik olarak bir hak olarak mahremiyetin ilk kez temellendirilmesinden sonra 

yalnız kalma hakkı (right to be alone) veya mahremiyet hakkı ya da özel hayatın 

gizliliği hakkı şeklinde, günümüzde başlıca İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (İHEB) 

madde 12, Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi (UMSHS) madde 17 

ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi (İHAS) md. 8’de düzenlenmelerinde yer 

almıştır. 

İHEB’nin 12. maddesi ile kimsenin özel yaşamına, ailesine, konutuna ve 

haberleşmesine, onur ve şerefine yönelik müdahale yapılamayacağı ve kanun ile 

korunma hakkı olduğu düzenlenmiştir. İHEB md. 17 ile bir kez daha özel hayata, 

aileye, konuta ya da haberleşmeye keyfi ya da kanunsuz müdahale edilemeyeceği ve 

herkesin müdahalelere karşı yasalarca korunmayı isteme hakkı olduğu 

düzenlenmiştir. Madde düzenlemelerinden anlaşılacağı üzere İHEB ile genel olarak 

mahremiyet hakkı korunmaktadır ve tanımlama mahremiyet hakkının alanlarını 

belirlemektedir 120 . Bireyin özel hayatına, aile ve konut hayatına, haberleşme 

özgülüğüne müdahalelerin keyfi olmasını önlemek için bu alanlarda korumanın 

kanun ile yapılması gerekliliği ortaya konmuştur121.  

İHEB md. 12’de yer alan düzenleme benzer şekilde Çocuk Hakları Sözleşmesi 

md. 16/1’de de yer almaktadır. Zira mahremiyet hakkının oluşumu veya hakta kayıp 

ya da azalma yaşa bağlı değildir122. 

İHAS’ın 8. maddesi ile özel yaşama, aile yaşamına ve haberleşmeye saygı 

hakkı düzenlenmiştir. Bu hakların ancak milli güvenlik, kamu güvenliği, ülkenin 

ekonomik refahı, düzenin korunması, suçların önlenmesi, sağlığın veya ahlakın ve 

                                                
120 Gemalmaz, a.g.e., s. 202. 
121 Gemalmaz, a.g.e., s. 203. 
122 Gemalmaz, a.g.e., s. 203. 
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başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının gerekliliği hallerinde 

sınırlanabileceği belirtilmiştir. Sözleşme ile özel hayatın genel bir tanımı 

yapılmamış, bu sayede İHAM tarafından madde, teknolojik ve sosyal gelişmeler 

karşısında uyarlanarak değerlendirilebilmektedir123. 

Mahremiyet hakkının karşımıza iç hukukumuzda olduğu gibi uluslararası 

sözleşmelerde de farklı görünümlerde ortaya çıktığını görmekteyiz. Zira gelişen 

teknoloji ile bireylerin mahremiyet alanlarının korunması ihtiyacı farklı alanlarda 

ortaya çıkmıştır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10.11.1975 tarih ve 

3384 sayılı kararı ile “Bilimsel ve Teknolojik İlerlemenin Barış Yararına ve 

İnsanlığın Menfaati için Kullanılması Bildirisi” kabul edilmiştir. Söz konusu 

bildirinin 6. bendi ile bireylerin mahremiyet hakkı gelişen teknoloji gelişmeler 

karşısında korunmak istenmiştir. Bu hükümde toplumların sosyal ve maddi açıdan 

tam anlamıyla bilim ve teknolojiden yararlanabilmesi için mahremiyete saygı 

gösterilmesi ve bunla da kişinin bedensel ve entelektüel bütünlüğün korunması 

amaçlanmıştır. Aynı zamanda bilimsel ve teknolojik gelişmelerin olası kötü 

etkilerinden, bireylerin veya toplumların sahip olduğu hakların korunması için 

önlemler alınacağı belirtilmiştir124. 

Benzer şekilde UNESCO’nun 11.11.1997 tarihli “İnsan Genomu Bildirisi”, 

19.10.2005 tarihli “Biyoetik ve İnsan Hakları Evrensel Bildirisi” kişilerin 

mahremiyetine ve kişilerden elde edilen bilgilerin gizliliğine saygı gösterilmesini 

düzenlemektedir.  

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerden en çok etkilenen mahremiyet alanlarından 

birisi de kişisel verilerdir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak, Ekonomik 

Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün (OECD) Özel Yaşamın Korunması ve Kişisel 

Verilerin Sınırötesi Akışına ilişkin rehber ilkeleri 23.09.1980’de yayımlanmıştır. 

Bunu takiben 28.01.1981’de 108 Nolu Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi 

Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi imzaya açılmıştır. Bu 

sözleşme 01.10.1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye de bu sözleşmeyi 

                                                
123 Üzeltürk, a.g.e., s. 168. 
124 M. Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku Belgeleri, II. Cilt/Legal Yayınları, 
İstanbul, 2010, s. 1177-1182. 
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imzalayan taraf ülkelerden birisidir ve sözleşme 17.03.2016 tarihinde Resmi 

Gazetede yayımlanarak kabul edilmiştir. Bu sözleşmenin temel amacı sözleşmenin 

birinci maddesinde de belirtildiği üzere, gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini 

güvence altına almak ve özellikle kişisel nitelikli bilgilerin otomatik bilgi işleme tabi 

tutulması karşısında özel yaşamlarını güvence altına almaktır. Aynı zamanda 

14.12.1990 tarihinde 45/95 sayılı Kişisel Veri Dosyalarının Bilgisayar Aracılığıyla 

İşlenmesinde Genel İlkeler Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiştir. Kişisel 

veriler ile ilgili bir diğer uluslararası önemli düzenleme ise Avrupa Konseyi, Avrupa 

Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu tarafından hazırlanan ve 2016 yılında kabul 

edilen 2016/679 sayılı Avrupa Birliği Tüzüğüdür (General Data Protection 

Regulation - GDPR)125. Bu tüzük de 25.05.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. GDPR 

Avrupa Birliğine üye ülkeler için bağlayıcı hükümler içermekte ve en önemlisi 

işlenen kişisel verilerin birlik içerisinde gerçekleşip gerçekleşmediğine 

bakılmaksızın, birlik içinde faaliyet gösteren bir veri kontrolörü ve işleyicisi 

hakkında GDPR hükümleri uygulanacaktır (GDPR md. 3). Ayrıca, Tüzük ile birlikte 

hukuka aykırı veri işlemelere karşı kişilerin tazminat hakkı ve çok yüksek oranlarda 

cezai yaptırım öngörülmüştür. Tüzük ile çeşitli ihlal halleri için uygulanacak idari 

para cezasında ayrım yapılmıştır. Düzenlemeye göre, bir kısım ihlallerde 10 milyon 

Euro veya dünya genelinde bir önceki yılın cirosunun %2’si cezai yaptırım olarak 

uygulanacak iken, bazı durumlarda 20 milyon Euro veya dünya genelinde bir önceki 

yılın cirosunun %4’nün uygulanması kararlaştırılmıştır (hangisi yüksek olursa o 

rakam ceza olarak uygulanacak, yıllık cironun %2’si 10 milyon Euro’dan fazla ise 

yıllık cironun %2’si idari para cezası olarak uygulanacak) (GDPR md. 83). 

                                                
125 GDPR, (Çevrimiçi),  https://gdpr-info.eu/, 16 Temmuz 2019. 



 

 
 36 

İKİNCİ BÖLÜM 

VERGİ MAHREMİYETİNİN ANAYASAL VE 

ULUSLARARASI HUKUKTAKİ TEMELLERİ 

I. Vergi Mahremiyetinin Anayasal Temelleri  

A. Özel Hayatın Gizliliği Hakkı ve Vergi Mahremiyeti 

Devlet, vergilendirme yetkisini kullanırken mükelleflerin kişilik hak ve 

özgürlüklerine çeşitli müdahalelerde bulunmaktadır. Devlet, vergilendirme yetkisini 

kullanırken mükellefler hakkında birçok bilgiye ulaşmakta, bu bilgileri saklamakta 

ve kullanmaktadır. Bu nedenle devlet, mükellef hakkında bilgi toplarken, bu bilgileri 

saklarken ve kullanırken mükelleflerin kişilik haklarına, bir diğer deyiş ile 

mükelleflerin özel hayatlarına çeşitli müdahalelerde bulunmaktadır.  

Vergi mahremiyeti, anayasal bir hak olarak doğrudan Anayasa’da 

düzenlenmemiştir. Bireyin mahremiyet hakkına ilişkin temel haklar Anayasanın 

ikinci bölümde “Kişinin Hakları ve Ödevleri” başlığı altında dördüncü bölümde 

“Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması” başlığı altındaki maddelerde düzenlenmiştir. 

Dolayısıyla mahremiyet hakkının vergi hukukunda vergi mahremiyeti olarak 

kendisine yer bulması sebebiyle, vergi mahremiyeti dolaylı olarak anayasal haklar 

içerisinde kendisine yer bulabilmektedir 1 . Bu nedenle, tezin ilk bölümünde 

Anayasa’da mahremiyet hakkının ayrıca incelenmesi sebebiyle, bu bölümde 

Anayasal haklar kapsamında vergi mahremiyeti açısından önemli olan hususlar 

üzerinde durulacaktır.  

Devlet vergilendirme yetkisini kullanırken, Anayasa md. 20’de düzenlenen 

“Özel Hayatın Gizliliği”, md. 21’de düzenlenen “Konut Dokunulmazlığı” ile md. 

22’de düzenlenen “Haberleşme Hürriyeti”ne çeşitli müdahalelerde bulunmaktadır. 

Söz konusu temel haklara devletin müdahalede bulunabilmesi için müdahalenin 

hukuk devletinin sınırları içerisinde2  yapılmış olması gerekmektedir. Söz konusu 

maddelerde hakların, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel 
                                                
1 Benzer görüş için bkz. İnci Solak Akman, “Vergi Mahremiyetini İhlal”, Doktora Tezi, Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Ankara, 2012, s. 29-30. 
2 H. Hüseyin Bayraklı, “Türk ve Alman Vergi Hukukunda Vergi Gizliliğine Uymama Suçu”, 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, Afyon, 1999, s. 12. 
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sağlık ve ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması 

nedenlerinden bir ya da birkaçına bağlı olarak sınırlanabileceği düzenlenmiştir. 

Ayrıca, getirilecek olan sınırlama, hakim kararı ile yapılabilir. Gecikmesinde sakınca 

bulunan hallerde yetkili kılınmış merciin yazılı emri ile sınırlama yapılabilir. Yetkili 

merciin kararının ise 24 saat içinde hakim onayına sunulması ve hakimin 48 saat 

içinde kararını açıklaması gerekmektedir, aksi takdirde yetkili merci kararı 

kendiliğinden hükümsüz ve etkisiz hale gelecektir. 

Anayasada özel hayatın gizliliği ve korunması hakkındaki maddeler için 

getirilmiş olan bu güvenceler aynı zamanda vergi mahremiyeti düzenlemesi için de 

geçerlidir. Bu nedenle, devlet vergilendirme yetkisini kullanırken, örneğin mükellef 

hakkında bilgi toplama, yoklama, arama, elkoyma veya inceleme yapılırken, söz 

konusu güvenceler, müdahalenin sınırını3 belirlemektedir. 

Vergi idaresi, vergilendirme işlemlerini yaparken mükelleflerin ve 

mükelleflerle ilgili olarak üçüncü kişilerin eşyasına elkoyma işlemi yapabilmekte, 

konut ve işyerlerinde arama yapabilmektedir. Vergi idaresinin bu yetkileri 

mükelleflerin “özel hayatın gizliliği” hakkıyla doğrudan ilgilidir. Bu nedenle, vergi 

idaresinin sahip olduğu bu yetkilere Anayasa’daki düzenlemeler ile sıkı sınırlamalar 

getirilmiştir4.  

Özel hayat alanı sınırlarına, kişinin bedensel ve düşünsel bütünlüklerine ilişkin 

gizli ve sır niteliğindeki bilgilerin girdiği tartışmasızdır. Kişilerin mal varlığına 

ilişkin bilgilerin de gizli ve sır olabilme durumu ise ayrıca değerlendirilmelidir. 

Vergi idaresinin, vergilendirme yetkisini kullanırken mükellefler hakkında en çok 

mal varlıklarına ilişkin bilgiler öğrenilmektedir. Kişilerin mal varlıklarına ilişkin 

değerleri, Anayasa md. 35’de mülkiyet hakkı ile korunmaktadır. Ancak, mülkiyet 

hakkı ile korunan değer mülkiyetin ekonomik değer ifade etmesi halinde koruma 

sağlanmaktadır. Mal varlığına ilişkin bilgilerin gizliliği ise özel hayatın gizliliği 

hakkı kapsamında değerlendirilmelidir. Zira mal varlığına ilişkin bilgiler, örneğin bir 

tüzel veya gerçek kişinin işinden elde ettiği ciro, yatırım yaptığı alanlar, menkul veya 

                                                
3 Solak Akman, a.g.t., s. 35-38. 
4 Doğan Gökbel, “Mükellef Hakları”, Doktora Tezi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Eskişehir, Ağustos 2010, s. 51. 
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gayrimenkullerinin değeri ve neler olduğu gibi bilgiler kişilerin sır alanı içerisinde 

olup özel hayatları kapsamındadır. Anayasa Mahkemesi de özel hayatın gizliliğinin 

kişinin özel hayat ve aile hayatına ilişkin olduğu ve kişinin mal varlığına ilişkin 

bilgilerin de özel hayat kapsamında olduğunu, bu nedenle her temel hak gibi bu 

hakkın da özüne dokunulmaması kaydıyla yasa ile sınırlandırılabileceğini 

belirtmiştir5. 

B. Mülkiyet Hakkı ve Vergi Mahremiyeti 

Vergi mahremiyetinin mülkiyet hakkı ile ilişkili olup olmadığını açıklığa 

kavuşturabilmek için öncelikle mülkiyet hakkı kapsamında korunan ekonomik 

değere ilişkin bir bilginin olup olmadığını tespit etmemiz gerekmektedir. Daha sonra 

ise bu bilginin vergi idaresi tarafından öğrenilmesi ve VUK md. 5’e aykırılığın 

gerçekleşmesi halinde mülkiyet hakkının ihlalinin varlığını incelememiz 

gerekmektedir. Bu nedenle, vergi idaresinin mükelleflerin ve mükellefle ilgili 

kişilerin ticari sırlarına ilişkin bilgilerin vergi mahremiyeti kapsamında korunan 

bilgilerden olması sebebiyle mülkiyet hakkının ayrıca incelenebileceğini 

düşünmekteyiz. 

Türk hukuk mevzuatı içerisinde ticari sır tanımlanmaya çalışılmıştır. Türk 

Ticaret Kanunu’nda ticari sır birçok farklı maddede düzenlenmiştir. TTK md. 55/1-

b-3 ve md. 437/3’de ticari sır kavramına yer verilmiştir. Ancak bu iki maddede 

yapılan ticari sır tanımı sınırlıdır. Zira TTK md. 55/1-b-3’de sadece üretim ve iş 

sırrına yer vermiştir. Ticari sır üretim ve iş sırrından daha geniş kapsamlıdır. TTK’da 

üretim ve iş sırrının ifşası veya ele geçirilmesi dürüstlük kuralına aykırı davranış 

olarak düzenlemiştir. TTK md. 437/3’de ise şirket sırlarının açıklanmasının ancak 

şirketin menfaatlerini tehlikeye sokmamak kaydıyla mümkün olabileceği 

düzenlenmiştir. 18.04.2010 tarihli ve 27556 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlenmesine ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin 

Tebliğ md. 12’de ticari sırrın tanımı yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre teşebbüslerin 

faaliyet alanı ile ilgili olan ve gizli tutmak istedikleri, üçüncü kişilere ve kamuya 

açıklanması halinde teşebbüsün zarar görme ihtimali olan bilgi ve belgelerin tamamı 

                                                
5 Anayasa Mahkemesinin E. 1963/336, K. 1967/29, 26-27.09.1967 tarihli kararı. 
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ticari sır olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle, ticari sır kavramı, TTK md. 437/3’de yer 

alan şirket sırrı ifadesini de kapsamaktadır.  

Ticari sır kavramı aynı zamanda, Ticari Sır, Banka Sırrı ve Müşteri Sırrı 

hakkında kanun tasarısı6 md. 2/1-a’da tanımlanmıştır. Ticari sır, “bir ticarî işletme 

veya şirketin faaliyet alanı ile ilgili yalnızca belirli sayıdaki mensupları ve diğer 

görevlileri tarafından bilinen, elde edilebilen, özellikle rakipleri tarafından 

öğrenilmesi halinde zarar görme ihtimali bulunan ve üçüncü kişilere ve kamuya 

açıklanmaması gereken, işletme ve şirketin ekonomik hayattaki başarı ve 

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

iktisadî, kredi ve nakit durumu, araştırma ve geliştirme çalışmaları, faaliyet 

stratejisi, hammadde kaynakları, imalatının teknik özellikleri, fiyatlandırma 

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

perakendeci müşteri potansiyeli ve ağları, izne tâbi veya tâbi olmayan sözleşme 

bağlantılarına ilişkin veya bu gibi bilgi ve belgeleri” olarak tanımlanmıştır. 

Görüldüğü üzere son derece kapsayıcı ve ayrıntılı bir tanım verilmiştir. Tanımda 

kavramın bütün unsurlarına yer verilmiştir. 

Sır kavramı için geçerli olan unsurlar ticari sır için de geçerlidir. Ticari sır, 

nispi bir sırdır. Zira ticari sır, gizli kalması gereken bilginin, sır sahibi dışında üçüncü 

kişiler tarafından bilinmesi halinde, örneğin şirket çalışanları ya da iş ilişkisi içinde 

bulunulan başka bir firma tarafından bilinmesi halinde sır niteliği ortadan 

kalkmamaktadır 7 . Bir bilginin ticari sır olarak değerlendirilebilmesi için gizlilik 

unsurunu da sağlaması gerekmektedir. Ticari sırrın gizlilik unsurunu sağlayabilmesi 

için ise bilginin işletme dışında bilinmiyor olması, korunması için gerekli önlemlerin 

alınması ve üçüncü kişiler tarafından hukuki yollardan elde edilemiyor yani kolay bir 

şekilde elde edilemiyor olması gerekmektedir8. 

Ticari sır aynı zamanda ekonomik bir fayda da sağlamaktadır. Ticari sır 

niteliğindeki bir bilginin, sahibi dışında üçüncü kişiler açısından ekonomik değerinin 
                                                
6 Kanun Tasarısı, (Çevrimiçi) 
http://www.kgm.adalet.gov.tr/tasariasamalari/tbmmkms/tbmmkom/ticarisir.pdf, 16 Temmuz 2019. 
7  Aslı Elif Gürbüz, “Türk Özel Hukukunda ve Özellikle Anonim Şirketlerde Ticari Sırrın 
Korunması” Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim 
Dalı, Ankara, 2008, s. 28. 
8 Gürbüz, a.g.t., s. 30-37. 
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azlığı veya çokluğuna bakılmaksızın, bilginin elde edilmesi halinde ekonomik bir 

değer ifade ediyor ya da ekonomik bir yarar sağlıyor olması gereklidir9. Örneğin bir 

şirketin birçok araştırma ve geliştirme çalışması ile elde ettiği, yıllarını ve emeklerini 

vererek, birçok yatırım yaparak sahip olduğu ürüne ilişkin formül veya tasarımın ya 

da know-how 10  niteliğindeki bir bilginin rakip bir şirket tarafından öğrenilmesi 

halinde, rakip şirket ekonomik bir kazanç elde etmiş olacaktır. Zira rakip şirket daha 

az maliyet ile benzer bir ürünü üretebilecek ve geliştirebilecek, diğer şirkete rakip 

olabilecek, diğer şirketin kazancının azalmasına sebebiyet verebilecektir.   

Ticari sırrın ekonomik bir yarar sağlaması nedeniyle sağladığı hakkın hukuki 

niteliğinin belirlenmesi önemlidir. Bu şekilde, vergi mahremiyetinin ihlali ile bir 

mükellefin ticari sır niteliğindeki bilgisinin açıklanması veya kullanılması halinde, 

mükellefin hangi haklarının ihlal edildiği tespit edilebilecektir. Bu nedenle, öncelikle 

belirtmek gerekir ki ticari sır, insan zekasının bir ürünü olması, menfaat sağlaması ve 

doğrudan kullanılabildikleri için eşyadan bağımsız olarak gayri maddi bir maldır.11 

Ticari sırrın gayri maddi bir mal olarak korunduğu hakkın, özellikle ticari sırrın 

ekonomik bir yarar da sağlaması sebebiyle, mülkiyet hakkı kapsamında 

değerlendirilebileceğini düşünmekteyiz12. 

Anayasal haklar içerisinde mülkiyet hakkı, vergilendirme ile yakından 

ilişkilidir. Zira vergilendirme işlemleri aynı zamanda mükelleflerin malvarlığını 

azaltan işlemlerdir. Bu nedenle, vergilendirme işlemleri mülkiyet hakkına yapılmış 

olan bir müdahaledir. Ancak, İHAM kararları incelendiğinde, yapılan müdahalenin 

kamu yararı amacıyla yapılması, kanunla sınırlanmış olması, ölçülü olması, genel 

                                                
9 Gürbüz, a.g.t., s. 38-39. 
10 Know-how, bir üründen veya yöntemden ek kolay ya da en verimli biçimde yararlanmayı sağlayan 
gizli bilgi veya ticari sırdır. Ebru Kösealioğlu, “Know-How Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları ve 
Patentten Farkları”, Hukuk Gündem, 2007, S. 8, s. 135. 
11 Gürbüz, a.g.t., s. 56. 
12 Benzer şekilde görüş için bkz., Ekmekçi Çalıcıoğlu, Ateşağaoğlu, a.g.m., s. 1777; Gülsen Güneş, 
“Vergi Mahremiyeti ve Sayıştay", Prof. Dr. Feridun Yenisey'e Armağan, Cilt 1, Beta Yayıncılık, 
İstanbul, Ekim 2014, s. 1858; Billur Yaltı, Vergi Yükümlüsünün Hakları, Beta Basım, İstanbul, 
2006, s. 175. 
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yarara uygun meşru amacın olması ve yeterli hukuki güvencelerin olması onu 

hukuka uygun hale getirmektedir13.  

Özellikle, bir malın mülkiyet hakkı kapsamında korunabilmesi için ekonomik 

bir değer ifade etmesi gerekliliği nedeniyle, hem know-how hem de know-how 

dışındaki ticari sırların da mülkiyet hakkı kapsamında korunması gerektiğini 

düşünmekteyiz. Zira know-how da ticari bir sırdır ancak, diğer ticari sırlardan farklı 

olarak devir ve intikale elverişli olup ticari işletmeden veya kişiden bağımsız olarak 

devredilebilmektedir 14 . Bu nedenle, know-how, ekonomik değer taşıma ve 

devredilebilme özelliğine sahip olması sebebiyle İHAS P1-1 kapsamında 

korunabilir15. Ticari sırrın unsurlarından biri ekonomik değer taşıması olduğu için 

know-how dışında kalan diğer ticari sırlar da P1-1 kapsamında değerlendirilebilir16. 

Ancak, bazı ticari sırların ekonomik değerinin düşük olması sebebiyle P1-1 

kapsamından ziyade İHAS md. 8 çerçevesinde değerlendirilecektir 17 . Zira ticari 

sırrın bir diğer unsuru bilginin gizli olmasıdır. Bu nedenle, ticari sırlar aynı zamanda 

kişinin gizlilik alanına dahil olmaktadır. Kişinin gizlilik alanına dahil olan bir 

bilginin açıklanması veya kullanılması özel hayatın gizliliğinin ihlaline sebebiyet 

verecektir.  

VUK md. 5’de sayılan kimseler tarafından mükellef hakkında öğrenilen ticari 

sır niteliğindeki bilgilerin ifşa edilmesi ve kullanılması halinde, mükellefin vergi 

mahremiyetinin ihlali ile birlikte özel hayatın gizliliği hakkı ve mülkiyet hakkının 

ihlali hususu gündeme gelecektir. Bu noktada hangi hakkın ihlal edildiği konusunda 

her bir olay nezdinde değerlendirme yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. Zira 

know-how niteliğindeki bir bilginin açıklanması veya kullanılması halinde, 

kanaatimizce mükellefin hem mülkiyet hakkı hem de özel hayatın gizliliği hakkı 

ihlal edilmiş olacaktır. Know-how dışındaki diğer ticari sırlar için mülkiyet hakkının 

                                                
13  Gamze Gümüşkaya, “Mülkiyet Hakkına Vergisel Müdahaleler Bakımından İnsan Hakları 
Avrupa Mahkemesi’ne Kişisel Başvuru”, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, Eylül 2010, s. 115-
198. 
14 Çiğdem Kırca, “Know-How Sözleşmesinin Hukuki Niteliği”, Prof. Dr. Ali Bozer’e Armağan, 
Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 1998, s.247. 
15 H. Burak Gemalmaz, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı”, Beta, İstanbul, 
2017, s. 374. 
16 B. Gemalmaz, a.g.e., s. 374. 
17 B. Gemalmaz, a.g.e., s. 374-375. 
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ihlali değerlendirmesinin her bir ticari sır için ayrıca yapılması gerektiğini 

düşünmekteyiz. Ekonomik değeri az veya çok olsun tüm ticari sırların ifşası ve 

kullanılması tartışmasız olarak özel hayatın gizliliği kapsamında 

değerlendirilebilecektir. 

C.  Hukuki Güvenlik İlkesi ve Vergi Mahremiyeti 

Devletin vergilendirme görevini eksiksiz yerine getirebilmesi için 

mükelleflerin her türlü gizli ve açık defterlerinin, hesaplarının, işlemlerinin, ticari ve 

mali durumlarının irdelenmesi ve incelenmesi kaçınılmazdır18. Bu nedenle, vergi 

idaresinin sahip olduğu bu geniş yetkiler karşısında mükellefler vergi mahremiyeti 

ilkesi ile korunabilmektedirler.  

Devletin vergilendirme yetkisi anayasal bazı temel ilkeler ile 

sınırlandırılmaktadır. Bu ilkeler, hukuk devleti ilkesi, sosyal devlet ilkesi, hukuki 

güvenlik ilkesi, verginin genelliği ilkesi, vergide eşitlik ilkesi, mali güce göre 

vergilendirme yetkisi ve verginin kanuniliği ilkesidir. Hukuki güvenlik ilkesi tüm 

temel haklarda korunan ortak değer olması ve hukuk devletinin bir gereği olması19 

açısından vergilendirme yetkisinin vergi mahremiyeti ile sınırlandırılması da temel 

olarak hukuki güvelik ilkesinin altında değerlendirilebilir.  

Hukuki güvenlik ilkesi, hukuk devleti ilkesinin, vatandaşların hukuk sistemi 

içerisinde sahip olacağı hak ve yükümlülükleri yani hukuk kurallarını önceden 

bilmesi ve bu doğrultuda tutum ve davranışlarını şekillendirebilmesi anlamına 

gelmektedir20. 

Anayasa md. 5 ile aynı zamanda hukuki güvenlik ilkesi kapsamında 

vatandaşların kanunlara güven, saygı duyması ve bu güven ve saygıyı korumak 

amacıyla hareket etme gereği devlete yüklenmiştir. Bu nedenle hukuki güvenlik 

ilkesi, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluk içinde yaşamalarını sağlama, 
                                                
18 Şerafettin Karakış, "Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu", Vergi Dünyası Dergisi, S. 227, Temmuz 
2000, s. 91. 
19  Anayasa Mahkemesi birçok kararında hukuki güvenlik ilkesinin hukuk devletinin bir gereği 
olduğunu kabul etmiştir. Anayasa Mahkemesinin 2006/61 E., 2007/91 K. sayı ve 30.11.2007 tarihli 
kararı, (Çevrimiçi) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/02/20080223-11.htm 16 Temmuz 
2019. 
20 Abdullah Tekbaş, “Vergi Kanunlarının Tabi Olduğu Anayasal İlkeler”, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt. 12, özel sayı, 2012, s. 133.; Öncel, Kumrulu, Çağan, Göker, a.g.e., 
s.52. 
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kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle 

bağdaşmayacak şekilde sınırlayacak engelleri kaldırma, kişiye maddi ve manevi 

varlıklarını geliştirmek için gerekli ortamı hazırlama ödevinin bir sonucudur21. 

Hukuki güvenlik ilkesinin varlığı, mükelleflerin, vergi idaresinin vergilendirme 

yetkisini kullanırken yapacağı müdahaleleri önceden öngörmelerini ve durumlarını 

buna göre ayarlamasını sağlamaktadır22. Devletin vergilendirme yetkisini kullanması 

karşısında, hukuki güvenlik ilkesi mükelleflere verginin belirliliği, vergi yasalarının 

geriye yürümezliği ve kıyas yasağı ilkelerini içermektedir. Ayrıca, yasama organı ile 

idarenin vergi ile ilgili eylem ve işlemlerinin yargısal denetime tabi tutulması hukuki 

güvenlik ilkesinin bir sonucudur23. 

Verginin belirliliği ilkesi vergilendirme ile ilgili kanun veya diğer düzenleyici 

işlemlerinin açık ve anlaşılır biçimde olmasını, sık sık keyfi olarak 

değiştirilmemesini ifade etmektedir. Vergi kanunlarında kıyas yapılamaması da 

verginin belirliliği ilkesinin bir sonucudur. Zira vergi mevzuatının açık ve anlaşılır 

olması gerektiği için, açık veya anlaşılır olmayan ya da boşluk olan bir düzenlemenin 

kıyasa varmayan yorum yöntemleri ile doldurulamıyorsa, bu boşlukların mutlaka 

yasama süreci ile doldurulması gerekmektedir24. Vergi mevzuatının açık ve anlaşılır 

olmaması nedeniyle İHAM birçok kararında, mükelleflerin özel hayatının gizliliği 

hakkının ihlaline sebebiyet verdiği yönünde kararlar vermiştir. Zira vergi 

mevzuatının açık ve anlaşılır olmaması vergi idaresinin, vergilendirme yetkisini 

kullanırken keyfi davranmasının önünü açmaktadır. 

Anayasal hükümlerle garanti altına alınan temel hak ve özgürlükler içinde 

kişinin dokunulmazlığı ile maddi ve manevi varlığı en üst basamaktadır. Aynı 

zamanda, bireylerin mahremiyet haklarının korunmadığı bir hukuk düzeninde hukuki 

güvenlikten ve kişi güvenliğinden bahsetmek mümkün değildir25. Bu nedenle, vergi 

                                                
21 Mehmet Altundiş, “Hukuki Güvenlik İlkesi”, Yasama Dergisi, S. 10, Eylül- Ekim-Kasım-Aralık 
2008, s. 62. 
22 Mualla Öncel, Ahmet Kumrulu, Nami Çağan, Cenker Göker, Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi, 28. 
Baskı, Ankara, 2019, s.53. 
23 Tekbaş, a.g.m., s. 134. 
24 Tekbaş, a.g.m., s. 144. 
25 Selenge Banu Uyanık, “Vergilendirme İlişkisi ve Özel Yaşamın Gizliliği”, Yüksek Lisans Tezi, 
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2008, s.16. 
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mahremiyetinin sağlamış olduğu hukuki ve toplumsal yarar ile hukuki güvenlik 

ilkesinin sağlamayı hedeflediği hukuki ve toplumsal yarar aynı paydada 

buluşabilmektedir. 

D. Yargılamada Aleniyet İlkesi ve Vergi Mahremiyeti 

Aleniyet ilkesi evrensel bir ilke olup, yargılamada keyfiliğin önüne geçerek 

kamu denetimini sağlamaktadır26. Aleniyet ilkesi hukuk devletinin bir gereği olup 

yargılamanın adil ve tarafsızlığının sağlanması için hem yargı mensupları üzerinde 

bir kamuoyu baskısı yaratmakta hem de kamuoyunun yargıya güveni 

sağlanmaktadır. Aleniyet ilkesi uluslararası hukukta ve mevzuatımızda 

düzenlenmektedir. Aleniyet ilkesinin yer aldığı başlıca düzenlemeler İHEB md. 10 

ve 11, BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi md. 14, İHAS md. 6 ve Anayasa md. 

141, Hukuk Muhakemeleri Kanunu md. 28/1-2 ve İdari Yargılama Usulü Kanunu 

md. 18/1, CMK md. 182’dir. Bu düzenlemeler içerisinde konumuz açısından 

sınırlandırmak amacıyla İHAS, Anayasa ve CMK’da yer alan düzenlemeler 

üzerinden gidilecektir.  

Anayasa md. 141’de sadece duruşmaların aleniliği ve hangi şartlar altında 

sınırlanabileceği düzenlenmiştir. Ancak, Anayasa md. 36’da düzenlenen adil 

yargılanma hakkı ile birlikte değerlendirildiğinde aleniyet ilkesinin hükümlerin 

aleniliğini de kapsadığı anlaşılmaktadır27 . Anayasaya göre duruşmaların aleniyeti 

ancak kamu güvenliği, genel ahlak ve küçüklerin korunmasına ilişkin özel kanunlar 

nedeniyle sınırlanabilir. 

İYUK, HMK ve CMK’daki düzenlemelerde duruşmaların ve kararların aleni 

olduğu düzenlenmiştir. Her iki kanunda da duruşmalar açısından aleniyet ilkesinin 

hangi hallerde sınırlandırılabileceği anayasadaki düzenleme ile paraleldir. Buna göre 

duruşmalar ancak, kamu güvenliği, genel ahlak sebebiyle sınırlandırılabilir. HMK’da 

ayrıca, taraflardan birinin talebi veya mahkemenin resen kararı ile de duruşmaların 

aleniyeti sınırlandırılabilir. Ceza yargılamasında ise aleniyet ilkesi kovuşturma 

                                                
26 Feyyaz Gölcüklü, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde "Adil Yargılama”, AÜSBFD, Y. 1994, C. 
49, S. 1 – 2, s. 216. 
27 Solak Akman, a.g.t., s. 269. 
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aşaması ve hüküm aşaması için geçerli olup, soruşturma aşaması için geçerli 

değildir28. 

İHAS md. 6 ile de herkesin yasayla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir 

mahkeme tarafından aleni ve makul bir süre içerisinde yargılanma hakkı olduğu ve 

mahkeme kararlarının da aleni olması gerektiği düzenlenmiştir. Madde hükmünde de 

aleniyet ilkesinin ancak, ahlak, kamu düzeni, ulusal güvenlik, küçüklerin çıkarları 

veya davaya taraf olanların özel hayatlarının gizliliği gerektirdiğinde ya da adil 

yargılamaya aleniyet ilkesinin zarar verebileceği başkaca özel durumların varlığı 

halinde duruşmaların kısmen veya tamamen kapalı yapılabileceği düzenlenmiştir. 

Vergi mahremiyetine, vergilendirme işlemleri aşamasında ve sonrasında vergi 

idaresi tarafından büyük bir dikkat ve özenle uyulmasına rağmen, mükellef ile vergi 

idaresi arasındaki herhangi bir vergi uyuşmazlığının yargı önüne taşınması halinde 

mükellef ve mükellefle ilgili üçüncü kişiler hakkında gizli kalması gereken hususlar 

aleniyet ilkesi gereğince herkes tarafından öğrenilebilmektedir. Bu nedenle, vergi 

yargılamalarında mükelleflerin özel hayatları, mesleki ve ticari sırları, hesap 

durumları, yatırım durumları ve mülkiyetlerinin tamamı yargılama ile inceleme altına 

alınabileceği için duruşmaların aleniliği vergi mahremiyeti kuralı ile çelişmektedir29. 

Bu durumda hem anayasal haklardan olan hem de İHAS tarafından korunan özel 

hayatın gizliliği hakkı ile adil yargılanma hakkının çatışması söz konusudur. 

İHAM, hakların çatışması halinde, demokratik toplumun gerekleri ile davanın 

taraflarının özel hayatlarının gizliliğinin korunmasının adaletin vuku bulması 

açısından gerekli olması halinde duruşmaların aleniyetinin basın ve kamuya açık 

olmasının kısmen veya tamamen sınırlanabileceğini belirtmektedir30. Anayasa’nın 

141. maddesi ve CMK’nın 182. maddesine göre duruşmaların genel ahlak ve kamu 

güvenliği sebebiyle sınırlandırılabilir olması, genel ahlak ve kamu güvenliği 

terimlerinin çok fazla yoruma açık ve kapsamlarının geniş olması sebebiyle vergi 

                                                
28 Solak Akman, a.g.t., s. 270. 
29 Mehmet Ezhan Doğrusöz, “Vergi Yargısında Duruşma”, Vergi Sorunları Dergisi, S.144, Eylül 
2010, s.153. 
30 Christoph Grabenwarter, “Yargılama Güvenceleri – Adil Yargılanma Hakkı (İHAS Md. 6)”, (Çev. 
Osman Can), Prof. Dr. Nurullah Kunter’e Armağan (Adil Yargılanma Hakkı ve Ceza Hukuku), 
Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2004, s. 222.  
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mahremiyeti nedeniyle her somut olayda duruşmaların kapalı olmasına karar 

verilemez31. 

Duruşmaların aleni olması, bazı mükelleflerin vergi idaresi ile bir sorun 

yaşadığında sorunun çözümünü yargı aşamasında değil idari çözüm yolları 

aşamasında uzlaşma ile tamamlamak istemesine sebep olabilir. Zira uzlaşma 

anlaşmaları vergi mahremiyeti kapsamında olduğu için ilan edilmemekte ve gizli 

kalmaktadır. Vergi mahremiyeti kuralı ile korunan mükellefe ait bilgilerin gizliliğini 

sağlayabilmek için duruşmaların aleniliği hususunda iki görüş bulunmaktadır. İlk 

görüş, celselerin gizli yürütülmesi, ikincisi ise mahkeme kararlarının anonim biçimde 

yayınlanması gerektiğini ifade etmektedir32.  

Vergi yargılamalarının her ne kadar gizli yapılmasına karar verilse dahi 

mahkemelerin vermiş oldukları kararlar da alenidir. Bu nedenle, duruşmaların 

gizliliği vergi yargılamalarında kabul edilmiş olsa dahi yargı kararları ile yine vergi 

mahremiyetinin ihlal edilme durumu bulunmaktadır. İYUK md. 18’e göre genel 

ahlak ve kamunun gerekli kıldığı hallerde duruşmanın bir kısmı veya tamamı gizli 

olarak yapılabilir. CMK md. 187/3’e göre duruşmanın içeriğinin, millî güvenliğe 

veya genel ahlaka veya kişilerin saygınlık, onur ve haklarına dokunacak veya suç 

işlemeye kışkırtacak nitelikte ise; mahkeme, bunları önlemek amacı ile ve gerektiği 

ölçüde duruşmanın içeriğinin kısmen veya tamamen yayımlanmasını yasaklayabilir. 

Bu düzenleme sadece yayın yasağı getirdiği için kararın yayınlanması 

yasaklanabilecek, fakat duruşmada bulunan üçüncü kişiler vergi mahremiyeti 

kapsamında olan bilgileri öğrenebilecektir33.  

Bu nedenle vergi yargılamalarında verilen kararların mükellefin kim 

olduğunun anlaşılmasına sebebiyet verebilecek bilgiler çıkartılarak, kararlar anonim 

olarak yayınlanabilir. 

Ancak, vergi mahremiyetini ihlal suçunda korunan yarar kamu yararı değil, 

bireysel yarardır ve şikâyete bağlı bir suçtur. Bu nedenle, vergi mahremiyeti ihlal 

                                                
31 Solak Akman, a.g.t., s. 275. 
32 Cihat Öner, “Uluslararası Alanda Vergi İdareleri Arası Bilgi Değişimi”, Doktora Tezi, Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2008, s. 128. 
33 Solak Akman, a.g.t., s. 277. 
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edilen bir kişi, şikâyette bulunması halinde yapılacak olan yargılamada gizli 

kalmasını istediği bilgilerinin bir kez daha ifşa olacak olması sebebiyle şikâyet 

hakkını kullanmak istemeyebilir. Bu noktada İHAS md. 6 düzenlemesinde yer alan 

davanın taraflarından birinin özel hayatının gizliliği nedeniyle duruşmanın kapalı 

yapılabilmesi imkânı akla gelse dahi, sözleşme düzenlemesi ile Anayasa md. 141’de 

yer alan düzenlemenin paralel olmaması sebebiyle duruşmanın kapalı yapılabilmesi 

imkânı olmayacaktır. Anayasa md. 141’e göre, duruşmaların aleniliği ilkesi ancak, 

genel ahlak ve kamu güvenliği sebebiyle sınırlandırılabilir. Bu nedenle anayasa 

hükmü ile uluslararası sözleşme hükmü birbiri ile uyumsuzdur.  Bu nedenle, vergi 

mahremiyeti suçu kapsamında mağdur tarafın özel hayatın gizliliği hakkının 

korunamıyor oluşu aynı zamanda mağdurun hak arama özgürlüğünü de kısıtlaması 

ihtimalini yaratmaktadır34.  

E. Mükellefin Temel Hakları ve Vergi Mahremiyeti 

Mükellef haklarının, 1215 yılında İngiltere’de imzalanan ve kralın 

vergilendirme yetkilerini sınırlandırarak, mükellefleri korumak amacıyla imzalanmış 

olan Magna Carta Sözleşmesi ile ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Tarihsel süreç 

içerisinde, devletlerin vergilendirme yetkilerini kullanırken sahip olduğu tüm hukuki 

ve fiili güce rağmen maksimum verginin toplanmasında sıkıntı yaşanmıştır.   

Mükellef haklarının ortaya çıkmasına ilişkin olarak birçok sebep gösterilebilir. Bu 

sebepler, toplum tarafından devletin temel insan haklarına uyması ve bu hakların 

vergi hukukuna da uygulanması taleplerinin artması ile devletin mükellefleri vergi 

ödemeye daha istekli olmaları için teşvik etme ihtiyacının ortaya çıkması olarak 

özetlenebilir.  

Mükellef haklarını, mükellefe, vergilendirme yetkisini kullanan vergi idaresi 

karşısında Anayasa, uluslararası sözleşmeler, yasalar, idari düzenlemeler gibi asli ve 

tali tüm hukuk kaynakları ile talepte bulunma hakkı veren ve ihlal edildiğinde hukuki 

koruma sağlayan, vergi idaresinden bir şey yapmasını veya yapmamasını talep etme 

imkânı sağlayan haklar olarak tanımlayabiliriz 35 . Bu itibarla, mükellef hakları, 

                                                
34 Solak Akman, a.g.t., s. 280. 
35 Recai Dönmez, “Yükümlü Hakları: Ortaya Çıkış Nedenleri ve Bir Kavramlaştırma Denemesi”, 
Yaklaşım, S. 136, Nisan, 2004, s. 57; Yaltı, a.g.e., s. 3., Benzer görüş için bkz., Feride Bakar, 
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vergilendirme yetkisini kullanan kamu kurum ve kuruluşları karşısında mükellefin 

korunmasını sağlayan ve aynı zamanda temel insan hakları kapsamında 36  olan 

haklardır. İnsan hakları ve demokrasinin günümüzde giderek önemini artırması 

sebebiyle mükellef hakları genel insan haklarının vergi hukukundaki yansımasıdır37.  

Mükellef haklarının zaman içinde öneminin artırmasının ve bir gereklilik 

olmasının birkaç nedeni bulunmaktadır38. Bunlardan ilki, küreselleşme39 ile birlikte 

gelişen ve değişen ticari hayat ve teknoloji ile devletin vergilendirme işlemlerinde 

başarılı olabilmesi için mükelleflerin vergi idaresine güven duymasına olan 

ihtiyacının ortaya çıkmasıdır40. Küreselleşme her ne kadar yeni bir kavram olmasa da 

son yüzyıla damgasını vurmuş olup, uluslararası şirketlerin ve sermaye hareketliliği 

ile devletlerin vergi sistemlerinde birçok çözümlenmesi gereken sorun ortaya 

çıkarmıştır41. Zira mal, hizmet ve paranın çok hızlı bir şekilde yer değiştirebiliyor 

oluşu çok önemli yararlar sağlasa da aynı zamanda sosyal adaleti ve demokrasileri 

tehdit eden sorunların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilmektedir42. 

Küreselleşmeye bağlı olarak, ülkelerin daha çok iş birliği içerisine girmesiyle 

ticaretin artırılması ve mükelleflerin haklarının korunması için uluslararası alanda 

birçok düzenleme yapılmıştır. Bunlardan en önemlisi İHAS ile getirilen temel 

hakların aynı zamanda vergilendirme alanında da sonuç doğurması ve devletlerin 

vergilendirme yetkileri karşısında korunmalarını sağlayacak haklar içermesidir. Aynı 

zamanda birçok devlet, artan iş birlikleri ve ticaret potansiyeli ile çifte 

vergilendirmeyi önleme anlaşmaları imzalamakta, Avrupa Birliği, G8 ülkeleri, 

                                                                                                                                     
“Mükellef Hakları ve Türkiye’de Mükellef Haklarının Korunmasına Yönelik Öneriler”, Yüksek 
Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2011, s. 4. 
36 Yaltı, a.g.e., s. 3. 
37  Haluk Egeli, Mehmet Dağ, “Türk Vergi Hukuku Açısından Mükellef Haklarının 
Değerlendirilmesi”, Maliye Dergisi, S. 163, Temmuz- Aralık 2012, s. 132. 
38 Ayrıntılı bilgi için bkz., Bakar, a.g.t., s. 5-10.; Gökbel, a.g.t., s. 11-17. 
39 Yaltı’ya göre; vergilendirme alanında küreselleşme vergi sistemlerinin oluşmasında etkindir, bu 
nedenle insan haklarının vergi hukuku uygulaması olan yükümlü hakları, küresel düzeyde vergi 
yükümlülerinin asgari ortak paydasını oluşturmaktadır. Yaltı, a.g.e., s. 4-5. 
40 Adnan Gerçek, “Vergilemede Mükellef Hakları ve Türkiye’deki Durumun İncelenmesi”, Vergi 
Sorunları Dergisi, S. 209, Şubat 2006, s. 122-123.  
41 Esra Ekmekçi Çalıcıoğlu, Küreselleşme ve Vergilendirmede Yeni Eğilimler, Kazancı Hukuk 
Yayınları, No: 167, İstanbul, 2003, s. 5-7. 
42 Ekmekçi Çalıcıoğlu, a.g.e, s. 7-8. 
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OECD gibi birçok uluslararası platformda çözüm önerileri geliştirme çabası 

bulunmaktadır43. 

Mükellef haklarının bir gereklilik olmasının diğer nedeni, küreselleşme ve 

teknolojik gelişmelerle birlikte vergi tabanı ve çeşidinin genişlemiş olması 

gösterilebilir. Vergilendirilebilir kaynakların artması ve karmaşıklaşmasıyla birlikte 

vergi sistemleri daha karmaşık hale gelmiş ve vergi yasaları ve düzenleyici işlemleri 

ile ilgili birçok farklı düzenleme yapılmıştır. Vergi sisteminin yasal olarak karmaşık 

olması, mükelleflerin yükümlülüklerini ve ödevlerini tam olarak anlayamamasına ve 

dolayısıyla vergi ödemekten kaçınmalarına neden olmaktadır. Bu nedenle, vergi 

sistemlerini basitleştirmek ve mükelleflere haklar tanımak gerekmiştir 44 . Aynı 

zamanda, mükelleflerin birer seçmen oluşu hükümetler üstündeki oy kaygısı ve 

mükelleflerin siyasi baskı yaratma gücünün oluşmasıyla, mükelleflere daha çok hak 

sağlanması anlayışını beraberinde getirmiştir45.  

Birçok ülkede vergi idareleri mükelleflerin güven duygusunu kazanabilmek 

için mükellef hakları bildirgeleri yayımlamıştır. Mükellef hakları bildirgeleri vergi 

idarelerinden yani devletten ve mükelleflerden beklenen davranışları içerir46. İlan 

edilen mükellef hakları bildirgeleriyle vergi idarelerinin organizasyonu, çalışma 

ilkeleri ve mükelleflere olan yaklaşımlarında kurumsal değişiklikler yapılmaktadır. 

Mükellef haklarını ilk kez bir bildirge ile toparlayan ve mükelleflerin haklarını toplu 

ve açık bir şekilde anlayabilmesi için 1997 yılında ayrıntılı olarak derleyerek ilan 

eden ülke Avustralya’dır47.  

Mükellef haklarına ilişkin düzenlemeler vergi hukuku sistemimiz içerisinde yer 

almakla birlikte sistematik bir şekilde mükellef hakları düzenlenmemiştir. Yapılan 

araştırmalar da göstermektedir ki mükellef haklarının açık bir şekilde düzenlenmesi 

                                                
43 Ekmekçi Çalıcıoğlu, a.g.e, s. 7-8. 
44 Niyazi Özpehriz, “Mükellef Hakları ve Mükellefin Korunması”, Vergi Dünyası, S. 294, Şubat 
2006, s. 111.  
45 Özpehriz, a.g.m., s. 113; Binnur Çelik, “Vergi Usul Kanununda Mükellef Hakları ve Sorunlar”, 
Maliye Seçme Yazılar, Ed. S. Binnur Çelik – Fatih Saraçoğlu, Ankara, 2003, s. 41.  
46 OECD Tax Payers’ Rights and Obligations, s. 3, (Çevrimiçi) 
http://www.oecd.org/tax/administration/Taxpayers'_Rights_and_Obligations-Practice_Note.pdf 16 
Temmuz 2019.  
47 Selda Aydın, “Mükellef Hakları Bildirgesi: Avustralya Örneği”, Vergi Sorunları Dergisi, Yıl: 29, 
S.214, s. 27-31.  
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ve kanunlar tarafından korunması, mükelleflerin devlete (vergi idaresine) güven 

duymasını, direnç göstermesini azaltmaktadır 48 . Değişen ve gelişen teknoloji ve 

küreselleşmenin de etkisi ile mükellef hakları ayrı bir kavram ve idari görev olarak 

ilk defa bizim mevzuatımıza, 2005 tarihli 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile birlikte girmiştir. 5345 sy. Kn. md. 4 ile 

mükellef haklarının korunması ve mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve 

ödevleri konusunda bilgilendirmek GİB’nın görevleri arasında sayılmıştır. Bunun 

üzerine, ülkemizde mükellef hakları bildirgesi ilk olarak 2006 yılında hazırlanmış ve 

GİB’nın web sitesinde49 yayınlanarak ilan edilmiştir50.  

Mükellef hakları genel ve özel haklar olarak ikiye ayrılmaktadır. Genel 

mükellef hakları; adil, eşit ve saygılı hizmet alma hakkı, bilgi alma hakkı, başvuru 

hakkı, vergilemede belirlilik hakkı, mükelleflere ilişkin bilgilerin gizliliği hakkı, 

temsilci kullanma hakkı, özel hayatın gizliliği hakkıdır. Özel mükellef hakları ise; 

vergi tahsilatı sırasındaki haklar, vergi ihtilaflarının çözümü sırasındaki haklar ve 

vergi denetimi sırasındaki haklar olarak sayılabilir. Vergi mahremiyeti doğrudan bir 

mükellef hakkı olarak belirlenmese de özel hayatın gizliliği hakkının mükelleflerin 

hakkı olarak belirtilmiş olması sebebiyle vergi mahremiyetini de mükelleflerin 

haklarından biri olarak kabul etmekteyiz51.  

Vergilendirme yetkisinin kullanılması sebebiyle, öğrenilmiş olan bilgi ve 

belgeler ancak kanunda yazılı sebepler ile ilan edilebilir, açıklanabilir ve kanunda 

öngörülen kurum veya kuruluşlarla paylaşılabilir. Vergi idareleri ancak, kanunda 

yazılı haller, istatiksel bilgi toplanması veya uluslararası iş birliği kapsamında bilgi 

                                                
48  Güneş Çetin Gerger, Feride Bakar, Adnan Gerçek, “Türkiye’de Mali Müşavirlerin Mükellef 
Haklarına ve Gelir İdaresine Bakışını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”, Sosyoekonomi, C., 24, S. 
29, 2016, s. 68. 
49  Mükellef Hakları Bildirgesi, (Çevrimiçi) https://www.gib.gov.tr/mukellef-hizmetleri/mukellef-
haklari 16 Temmuz 2019.  
50  2006 yılında mükellef hakları bildirgesinin yayımlanmasının üzerinden çok uzun bir zaman 
geçmesine rağmen, VUK’da mükellef haklarına ilişkin bir bölümün olmaması, mükellef haklarına 
ilişkin sistematik bir kanuni düzenlemenin olmayışı bazı yazarlar tarafından eleştirilmektedir. Bkz., 
Selçuk Özgenç, "Mükellef Hakları Bildirgesinin Hukuki Niteliği", Vergi Dünyası, Ocak 2007, 
(Çevrimiçi) https://www.vergidunyasi.com.tr/makaleler/4318, 16 Temmuz 2019, İmdat Türkay, “Türk 
Vergi Sisteminde Mükellef Hakları -V”, Yaklaşım Dergisi, S. 314, Şubat 2019, (Çevrimiçi) 
https://uye.yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID=32835&arananKey=İMDAT%20TÜRKAY, 16 
Temmuz 2019. 
51 Güneş, a.g.m., s.1861. 
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aktarılması halinde mükellefler hakkında bilgi paylaşımında bulunabilir52 . Genel 

kural, mükellefler hakkında elde edilmiş olan bilgi ve belgelerin gizli kalması ve 

güvenli bir şekilde korunmasıdır. Vergi idaresince toplanan bilgilerin güvenilir 

biçimde kullanılması, vergi idaresinin yani devletin çıkarları ile mükelleflerin gizlilik 

hakkı kapsamında mükelleflerin çıkarlarının dengelenmesini sağlamaktadır53. 

OECD’nin hazırladığı “Vergi Rehberi Seri”sinin (Tax Guidence Series) bir 

parçası olarak 2003 Ağustos’ta yayımladığı Mükelleflerin Hak ve Yükümlülükleri 

Notunda54, mükelleflerin; mahremiyetlerinin vergi idaresi tarafından gereksiz olarak 

ihlal edilmeyeceğine; örneğin evlerinin gereksiz bir biçimde aranamayacağını ve 

doğru vergi matrahını belirlemekle ilgisi olmayan bilgi taleplerinden vergi idaresinin 

kaçınacağına ilişkin beklentisi olmasına hakları olduğu belirtilmiştir. Hazırlanmış 

olan notta, tüm ülkelerde vergi idareleri tarafından, vergi araştırması yapmak ve 

üçüncü kişiler hakkında bilgi toplamak maksatlarıyla bir kişinin evine veya iş yerine 

girip araştırma yapmanın katı kurallara bağlandığı belirtilmiş. Bazı ülkelerde 

mükellefin evinde veya iş yerinde arama yapmanın mükellefin onayına tabi olduğu; 

bazı ülkelerde ise yasal izin gerektirdiği belirtilmiştir. Hazırlanan notta, 

mükelleflerin bir diğer temel hakkının, mükellefin gizli bilgilerinin ancak vergi 

idaresi tarafından vergi kanunları kapsamında kullanılabileceği, aksi kullanımlarda 

vergi kanunlarında vergi idaresi çalışanlarına uygulanan cezaların diğer kamu 

görevlilerinin gizli bilgileri ihlali halinde uygulanacak cezalardan daha ağır olduğu 

belirtilmiştir.  

II. Vergi Mahremiyetinin Uluslararası Hukuktaki Temelleri 

A. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Vergi Mahremiyeti 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Danışma Asamblesinin 428 (1970) sayılı 

kararı ile özel hayatın gizliği tanımlanmıştır. Yapılan tanımlama özel hayat; aile ve 

ev hayatı, fiziksel ve ahlaki bütünlüğü, onur ve itibarı, utandırıcı gerçeklerin 

                                                
52 Egeli, Dağ, a.g.m., s. 134. 
53 Duncan Bentley, "An Overview of Taxpayers’s Rights”, Taxpayers’ Rights An International 
Perspective, Hdye Park Press, 1998, s. 45’den aktaran Gökbel, a.g.t., s. 52-53. 
54 OECD Tax Payers’ Rights and Obligations, s. 5, (Çevrimiçi)  
http://www.oecd.org/tax/administration/Taxpayers'_Rights_and_Obligations-Practice_Note.pdf, 16 
Temmuz 2019. 
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açıklanmamasını, özel fotoğrafların izinsiz yayınlanmamasını, güvenilerek verilen 

veya alınan bilgilerin açıklanmasının engellenmesi ve bu tür durumlara karşı 

korunma ve koruma ile ilgilidir55. Yapılan tanımlamaya göre, mahremiyet aslında 

kişinin kendi hayatına asgari düzeyde müdahale edilerek yaşaması hakkıdır. 

İHAM’ın 16.12.1992 tarih ve 13710/88 başvuru numaralı Niemietz v. 

Almanya kararında da Mahkeme “özel hayatın” (veya mahremiyetin) bir 

tanımlamasının yapılmaya çalışılmasının ya da tanımlamanın gerekli olmadığını, 

bireyin özel hayatını, bir “iç alan” ile sınırlayarak dış dünyayı bundan soyutlamanın 

çok aşırı sınırlayıcı bir yaklaşım olduğunu, özel hayata saygının aynı zamanda belirli 

bir dereceye kadar bireylerin diğer insanlarla ilişki kurma ve geliştirme hakkını 

içerdiğini belirtmiştir56. 

Vergi mahremiyeti, mükellef ve mükellefle ilgili kişilerin özel hayatlarının 

gizliliği koruma altına alındığı için, İHAS md. 8’de düzenlenen “özel ve aile 

hayatına saygı hakkı” kapsamında gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile tüzel 

kişiliği olmayan topluluklar hukuki korumadan yararlanacaktır. İHAM, vermiş 

olduğu kararlarda devletin vergilendirme yetkisini kullanarak kişilerin vergi 

mahremiyeti kapsamında kalan mahremiyet alanlarına yapmış olduğu müdahaleleri 

özel hayatın gizliliğinin ihlali olarak kabul etmiş ve bu yönde birçok kararı 

bulunmaktadır. İHAM, aynı zamanda devletin vergilendirme yetkisi sebebiyle 

mükelleflerin özel yaşamına yönelik müdahalelerini ekonomik refahın sağlanması ve 

suçun önlenmesi amacıyla yapılmış müdahaleler olarak kabul etmektedir57. 

İHAM, önüne gelen başvurularda md. 8 kapsamında değerlendirme yaparken 

öncelikle; özel hayatın gizliliği kavramı ile ilgili net bir tanım bulunmadığı için her 

bir başvuru nezdinde başvurunun md. 8 kapsamına girip girmediğini incelemektedir. 

Eğer, başvurunun md. 8 kapsamında olduğu değerlendirmesi yapılır ise devletin bu 

hak kapsamında pozitif bir yükümlülüğü olup olmadığını, var ise yerine getirilip 

                                                
55 Avrupa Konseyi Parlamenterler Danışma Asamblesinin 428 (1970) sayılı kararı, (Çevrimiçi) 
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=15842&lang=en, 16 Temmuz 
2019. 
56 Niemietz v. Almanya kararı, Başvuru No: 13710/88, 16.12.1992, Para. 29. 
57  Güneş Çetin, “Mükellef Hakları ve Vergiye Gönüllü Uyum”, Doktora Tezi, Celal Bayar 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa, 2010, s. 93. 
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getirilmediği incelenmektedir 58 . Her ne kadar, özel hayatın gizliliği hakkına 

müdahale etmeme, devlete negatifi yükümlülük yüklese de İHAM, ayrıca bu hak 

özelinde devletin pozitif yükümlülüklerinin de olduğuna karar vermiştir59. 

İHAS md. 8’in sınırlanmasında devletin hakka olan müdahalesinin yasallığı, 

meşru bir amaca dayanması ve demokratik bir toplumun gereği gibi kriterler 

bulunmaktadır. Bu nedenle, md. 8 sözleşme sistemi içerisinde nitelikli haklar 

kategorisinde yer almaktadır 60 . İHAS md. 8/2’e göre hakkın kullanılmasının 

sınırlanmasının ancak kanunla yapılmış olması ve toplumun ulusal ve kamu 

güvenliği, ekonomik refah ve düzenin korunması ile suç işlenmesinin önlenmesi, 

sağlığın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla mümkün 

olabileceğini düzenlemiştir.  

İHAM, devletlerin vergilendirme yetkisini kullanılması sebebiyle, İHAS md. 

8’in ihlali başvurularına ilişkin yapmış olduğu değerlendirmelerde hukuka uygunluk, 

orantılılık, demokratik toplumun gerekleri ölçütlerini dikkate alarak karar 

vermektedir. Vergi mahremiyetinin İHAS md. 8 kapsamında değerlendirilmesinde, 

vergi mahremiyetine yapılan müdahalelerde özellikle kanunla gerekli ve etkili 

düzenlemelerin yapılıp yapılmadığı dikkate alınmaktadır 61 . Bir diğer deyiş ile 

İHAM, öncelikle madde 8 kapsamındaki hakkın korunması için devletin 

yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini ve kişinin madde 8 kapsamındaki 

haklarını etkili bir biçimde kullanabilmesine engel olacak aktiviteleri engellemek 

için gerekli ve etkili önlemleri alıp almadığını incelemektedir62. 

B. Uluslararası Alanda Bilgi Değişimi Sözleşmeleri ve Vergi 

Mahremiyeti 

Hızla gelişen ve yaygınlaşan teknoloji sayesinde, ticaretin ülke sınırlarını 

aşmasıyla birlikte birçok ülkede yabancı yatırımcı bulunmakta ve devletler, yabancı 

                                                
58 Üzeltürk, a.g.e., s. 160-161. 
59 Üzeltürk, a.g.e., s. 161. 
60 Üzeltürk, a.g.e., s. 159. 
61 Bu yöndeki kararlar için bkz. Bernh Larsen Holding As ve Diğerleri v. Norveç (Başvuru No: 
24117/08) kararı, KS ve MS v. Almanya (Başvuru no:33696/11) kararı, Funke v. Fransa (Başvuru 
no:10828/84) kararı, Erduran ve EM Export Dış Tic. A.Ş. v. Türkiye (Başvuru no: 25707/05-
28614/06) kararı. 
62 Üzeltürk, a.g.e., s. 161. 
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sermayenin ülkelerine gelmesini teşvik etmektedir. Günümüzde insanlar sadece 

ülkelerinde değil dünyanın her yerinde ticaret yapmakta ve gelir elde etmektedir. 

Artık ülkeler arasında ticaret yapmak için sınırların nerdeyse kalkmış olması, 

uluslararası alanda sermaye akışının ve rekabetin artmasıyla, ulusal ve uluslararası 

vergi sistemlerinin tekrar gözden geçirilmesi gereksinimi ortaya çıkmıştır63.  

Bu nedenle, küresel ekonominin devamlılığı için, uluslararası alanda faaliyet 

gösteren mükellefler ile ilgili olarak vergi kayıp ve kaçaklarını önleyebilmek üzere 

vergi idareleri arasında iş birliğinin yapılması bir zorunluluktur 64 . Zira vergi 

idarelerinin uluslararası alanda vergilendirilmesi gereken gelirlerin tespiti, kontrolü 

ve denetimi zordur 65 . Vergi idarelerinin söz konusu denetimi yapabilmesi ise 

uluslararası alanda vergi idareleri arasında bilgi değişimi ile sağlanmaktadır.   

Uluslararası alanda bilgi değişimini düzenleyen birçok uluslararası belge 

bulunmaktadır. Bu belgelerden bazıları; OECD ve Birleşmiş Milletlerin Gelir ve 

Sermaye Üzerine Model Vergi Anlaşması, Vergisel Konularda Bilgi Değişimi 

Üzerine 2002 Tarihli Model Anlaşma, Avrupa Konseyi/OECD Konvansiyonu, 

İskandinavya Yardımlaşma Direktifi, Karşılıklı Yardımlaşma Üzerine Avrupa 

Topluluğu Direktifi, Amerika Kıtası Vergi İdareleri İçin Geliştirilen Bilgi Değişimi 

Model Anlaşması, Uluslararası Adli Yardımlaşma Anlaşmalarıdır66. Türkiye bilgi 

değişimi konusunda birçok devlet ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları 

imzalamıştır. Türkiye çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları açısından OECD 

Model Vergi Anlaşmasını esas almaktadır.  

Bilgi değişimi sözleşmelerini, taraf devlete mükellefin verilerini talep 

doğrultusunda veya otomatik olarak diğer taraf devlete bildirme yükümlülüğü 

getirdiği için vergi mahremiyetinin önemli bir istisnasını oluşturmaktadırlar67.  

                                                
63 Öner, a.g.t., s. 1; Ali Çelikkaya, Aytül Bişgin, “Uluslararası Alanda Vergi İdareleri Arasında Bilgi 
Değişimi: Türkiye’nin Taraf Olduğu Anlaşmalar Açısından Konunun Değerlendirilmesi”, Maliye 
Dergisi, Temmuz-Aralık 2012, S. 163, s. 78. 
64 Öner, a.g.t., s. 1. 
65  Çelikkaya, Bişgin, a.g.m., s. 79; Süleyman Hayri Balcı, “Vergi Alanında Uluslararası Bilgi 
Değişimi”, Vergi Dünyası, Temmuz 2010, S. 347, s. 35. 
66 Çelikkaya, Bişgin, a.g.m., s. 79. 
67 Selim Kaneti, Esra Ekmekçi, Gülsen Güneş, Mahmut Kaşıkçı, Vergi Hukuku, Filiz Kitabevi, 
İstanbul, 2019, s. 118. 
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OECD Model Anlaşması md. 26/2. paragrafa göre bilgi değişimi çerçevesinde, 

sözleşmeye taraf bir devletin aldığı bilgi, o devletin kendi iç mevzuatı ile elde ettiği 

bilgiler gibi gizli tutulacak ve yalnızca anlaşmada belirtilen vergilerin tahakkuk veya 

tahsilleri veya cebri icra ya da cezasıyla ya da itiraz ve şikayetlere bakmakla görevli 

kişi veya makamlara verilebilecektir68 . Bilgi talebinde bulunan devlet, kendisine 

iletilen bilgileri kendi iç mevzuatı uyarınca sır olarak koruyacak ve iletilen bilginin 

açıklanması da o devletin idare veya ceza hukuku kuralları uyarınca yaptırım altında 

olacaktır69. Uluslararası vergi anlaşmaları kapsamında banka bilgileri ya da diğer 

finansal kuruluşlardan elde edilen bilgiler ile mülkiyete ilişkin bilgiler, bilgi değişimi 

kapsamındadır 70 . Ancak, yapılan uluslararası anlaşmalar doğrultusunda taraf 

devletlerin mükelleflere ait ticari, sınai, mesleki sırrı veya ticari işlemleri aleni hale 

getiren bilgileri veya aleniyeti kamu düzenine aykırı düşen bilgileri verme 

yükümlülüğü bulunmamaktadır71. 

Bilgi değişimi süreci ile ilgili olarak, mükelleflerin haklarının düzenlendiği 

yasal bir düzenleme bulunmaması sebebiyle, mükellefler iç hukukta sahip oldukları 

haklardan faydalanabilecektir72 . Bu nedenle, mükellefin iç hukukta sahip olduğu 

vergi mahremiyeti hakkı, bilgi değişimi esnasında korunmaktadır. 

Her hakta olduğu gibi, bilgi değişiminde mahremiyet hakkına konu olabilecek 

bilgilerin denetimi ancak mükellefin bilgi değişimi yapıldığından haberdar 

edilebilmesi73 ile mümkün olabilecek ve mükellef ancak bu şekilde kendisini idare 

karşısında savunabilecektir. 

Uluslararası alanda etkin bir bilgi değişiminin sağlanabilmesi için bilgilerin 

hızlı ve etkin bir biçimde toplanması gerekmektedir. Vergi idaresi, vergi denetim 

yollarından biri olan bilgi toplama kapsamında, VUK md. 152/A ile Maliye 

                                                
68 OECD Model Anlaşması, (Çevrimiçi) 
https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Mevzuat_DisIliskiler/OECD_Model_
Yorum_Kitabi_2014.pdf 16 Temmuz 2019.  
69 OECD Model Anlaşması, md. 26, Şerh 11. para. 
70 Cihat Öner, “Bilgi Değişimi ve Vergi İdareleri Arasında Sınır Ötesi İşbirliği”, Uluslararası Vergi 
Hukuku Konularına Türkiye Yaklaşımı, Ed. Billur Yaltı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2017, 
s. 396.  
71 OECD Model Anlaşması md. 26, 3. para.  
72 Öner, a.g.m., s. 424. 
73 Öner, a.g.m., s. 426. 
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Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, 

usulüne uygun olarak yürürlüğe girmiş uluslararası anlaşmalarda yer alan bilgi 

değişimi hükümleri çerçevesinde bilgi toplamaya yetkili kılınmışlardır. Vergi idaresi 

mükellef hakkında adres, mülkiyet, kimlik ve medeni durumuna ilişkin bilgilere 

rahatlıkla ulaşabilmektedir. Ancak, vergi idaresi, bilgi değişimi taleplerinde 

çoğunlukla vergi incelemesi yapıldıktan sonra cevap vermektedir. Zira başka bir 

devlet tarafından talep edilen bilginin ulusal vergi gelirlerini etkileme ihtimali olması 

sebebiyle bilgi toplamanın vergi incelemesi yoluyla sağlanması tercih edilmektedir74. 

Bu nedenle, bilgi değişimi amacıyla bilgi toplanması esnasında mükellefler ve 

mükelleflerle ilgili üçüncü kişiler hakkında gizli kalması gereken birçok bilgi vergi 

idaresi tarafından öğrenilmektedir. 

Bilgi değişimi konusunda İHAM’si md. 8’in ihlali incelemesi yaparken şahsın 

özel hayatının ihlali ile demokratik toplumun gerekleri ve kamusal yarar 

karşılaştırması yapmaktadır. İHAM’in 28601/11 başvuru numaralı G.S.B. - İsviçre 

kararı75, başvurucunun İsviçre’de bulunan UBS SA bankasındaki banka bilgilerinin 

İsviçre ve Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan idari iş birliği sözleşmesi 

gereğince verilmesinin başvurucunun özel hayatının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. 

2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri, UBS SA bankasındaki Amerikan 

mükelleflerinin bilgi ve gelirlerini bildirmediklerini ve bankaya da bildirmeme 

talimatı verdiği bilgisine ulaşmıştır. Bunun üzerine, Amerika Birleşik Devletleri iki 

devlet arasında imzalanan sözleşmeye dayanarak, söz konusu bankada yer alan 

Amerikalı mükellefin bilgisini talep etmiş ve İsviçre vergi idaresi gerekli bilginin 

verilmesi konusunda bankaya talimat vermiştir. Mahkeme, İsviçre için Amerika 

Birleşik Devletleri ile yapılan anlaşmanın etkili ve faydalı olmasındaki genel yararın, 

demokratik toplum gerekleri açısından önem sıralamasında, verilen bilgilerinin 

sağlık verileri gibi kişisel bir veri olmaması sebebiyle başvurucunun bireysel 

yararından daha önde olduğuna karar vermiştir. Bu nedenle, başvurucunun 

uluslararası sözleşme gereğince, verilen banka bilgilerinin İHAS md. 8’in ihlaline 

                                                
74 Öner, a.g.m., s. 420. 
75 G.S.B. - İsviçre kararı, (Başvuru no: 28601/11), (Çevrimiçi) http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-
159732 , 16 Temmuz 2019. 
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sebebiyet vermediğine karar vermiştir. Görüldüğü üzere, İHAM şahsın özel hayatın 

gizliliği hakkı ile demokratik toplum gerekleri arasında çatışan değerler açısından bir 

değerlendirme yapmış ve demokratik değerlerin korunmasının sağlanmasının daha 

üstün bir kamu yararı sağlaması sebebiyle, başvurucunun İHAS md. 8 özel hayatın 

gizliliği hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir. 

C. Zorunlu İfşa Kuralları ve Vergi Mahremiyeti 

Günümüzde teknolojinin sunmuş olduğu fırsatlar ile ticari hayatın globalde 

hızlı ve esnek bir şekilde sürdürülebilmesi, çok uluslu şirketlerin çifte 

vergilendirmeyi önleme anlaşmalarından ve yerel mevzuatlardaki farklılıklardan 

yararlanarak karlarını düşük vergilendirmeye sahip veya hiç vergilendirmeye tabi 

olmayacakları ülkelere aktarması durumunu yaratmıştır. Bu durum aynı zamanda, 

küçük ölçekli yerel şirketlerin ve bireyler üzerindeki vergi yükünün adil olmayan bir 

şekilde artmasına sebebiyet vermektedir. Bu nedenle, G20 ülkelerinin talebi 

doğrultusunda çok uluslu şirketlerin vergi yüklerini azaltmaya yönelik yapmış 

oldukları agresif vergi planlarının önüne geçmek ve adil bir vergilendirmenin 

yapılabilmesi için bir eylem planı OECD tarafından hazırlanmıştır. OECD tarafından 

Şubat 2013 tarihinde “Matrah Aşımı ve Kar Aktarımı” (Base Erasion and Profit 

Shifting-BEPS) problemine karşı tavsiye niteliğinde 15 aşamalı bir eylem planı 

açıklanmıştır. 

Zorunlu ifşa kuralları 2015 tarihli BEPS 12. eylem planı olup, mükelleflerin 

vergi planlamalarına ilişkin zorunlu açıklama kurallarının getirilmesine yönelik 

tavsiyelerde bulunmaktadır. Bu kuralların amacı ise vergisel şeffaflığı sağlamak, 

vergi idaresinin vergi kayıp ve kaçağını erken aşamada tespit etmesini sağlamak ve 

agresif vergi planlamasının önüne geçmektir 76 . Zira mükelleflerin agresif vergi 

planlarına erken bir aşamada ulaşmış olmak devletlerin zamanında risk 

değerlendirmesi yaparak, mükellefler nezdinde denetim yapmasına ve mevzuatını 

değiştirmesine imkân tanıyacaktır77.  

                                                
76  Yariv Brauner, “Uluslararası Bakış Açısıyla BEPS: BEPS Nedir?”, Çev. Ayça Yaltı, 
Vergilendirmede Matrah Aşındırma ve Kar Kaydırma (BEPS), Ed. Billur Yaltı, Beta Yayınları, 
İstanbul, 2018, s. 27. 
77 OECD, Mandatory Disclosure Rules, Action 12-2015 Final Report, s.9, (Çevrimiçi) 
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Bu noktada agresif vergi planlamasını açıklamak gerekmektedir. Agresif vergi 

planlaması 2012 tarihli Avrupa Birliği Komisyonunun Agresif Vergi Planlaması 

Tavsiye Metninde, vergi sistemlerinin teknik eksikliklerden veya iki ya da daha fazla 

vergi sistemi arasındaki uyumsuzluklardan yararlanmak olarak tanımlanmıştır78. 

Zorunlu ifşa kurallarının, mükelleflerin vergiden kaçınma veya en aza indirme 

planlamalarında caydırıcı olması hedeflenmektedir. Zira eğer mükellefin vergi 

tertibi 79  önceden ifşa edilmiş olursa, vergi idaresi mükelleflerin planlamaları 

doğrultusunda farklı stratejiler belirleyebilme zaman ve imkanına sahip 

olabilecektir80. 

Zorunlu ifşa kuralları her ne kadar tavsiye niteliğinde ve ülkeden ülkeye 

uygulaması değişebilecek olsa da OECD tarafından zorunlu ifşa kurallarının 

yapısının nasıl olması gerektiği ile ilgili temel olarak dört husus üzerinde 

durulmuştur. Bu hususlar; zorunlu ifşa kurallarının açık ve anlaşılır olması, vergi 

idaresinin elde ettiği faydanın mükelleflerin ek vergisel yükümlülükleri ile 

dengelenmesi, hedeflenen vergi politikasına ulaşmak için etkili olması ve ilgili vergi 

planlamalarını doğru tespit edilebilmesi ve toplanan bilgilerin etkili bir şekilde 

kullanılabilmesidir81. 

Zorunlu ifşa kuralları, OECD Final Raporunda yedi temel kriter üzerinden 

şekillendirilmiştir. Bunlar, ifşanın kim tarafından yapılacağı, hangi bilgilerin ifşa 

edileceği, ifşanın ne zaman yapılacağı, vergi danışmanı82 ve vergi tertibi kullanan 

mükelleflerin yükümlülüklerinin neler olduğu, zorunlu ifşa kurallarına uymamanın 

                                                                                                                                     
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264241442-
en.pdf?expires=1558727517&id=id&accname=guest&checksum=D4FC1A4F6A70E1124659662CA1
9DB8DB, 16 Temmuz 2019. 
78  European Commission, Commission Recommendation, 6.12.2012, C (2012) 8806 Final, 
(Çevrimiçi) 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/tax_fraud_eva
sion/c_2012_8806_en.pdf, 16 Temmuz 2019.  
79 OECD Final Raporunda kullanılan “tax schemes” ifadesinin Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır. 
Benzer ifade için bkz. Aylin Armağan, “BEPS 12. Eylem, Zorunlu İfşa Kuralları ve Türk Vergi 
Hukukuna Olası Etkileri”, VIII. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu, Ed. Nuray Aşçı, Selin 
Ovalıoğlu, Oniki Levha, İstanbul, Kasım 2018, s. 359. 
80 OECD, Mandatory Disclosure Rules, s. 18, Para. 13. 
81 OECD, Mandatory Disclosure Rules, s. 19-20, Para. 18-23. 
82 OECD Final Raporunda “promoter” kelimesi kullanılmıştır. Benzer şekilde bkz., Armağan, a.g.m., 
s. 359. 
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ve zorunlu ifşanın sonuçları ile toplanan bilgilerin nasıl kullanacağıdır83. Bu temel 

kriterler hakkında ayrıntılı açıklama yapılmayacak olup, konumuz ile 

sınırlandırılarak açıklanmaya çalışılacaktır. 

“Vergi danışmanı”, OECD tarafından yapılan tanımlamaya göre, 

vergilendirmeye ilişkin hizmetler için hazırlanmış olan raporlanabilir bir vergi 

tertibinden sorumlu olan veya hazırlanmasından, pazarlanmasından, 

organizasyonundan ya da yönetilmesinden sorumlu olan kişi olarak tanımlanmıştır84. 

Bu kişi aynı zamanda, tüm bu sürece yardımcı olan, öneri getiren veya maddi 

yardımda bulunan kişi olabilir85.   

OECD, ülkelere zorunlu ifşa yükümlüsünün belirlenmesinde “vergi danışmanı 

temelli” ve “işlem temelli” bir yöntem önermektedir. Vergi danışmanı temelli 

yöntemde, ifşa yükümlülüğü vergi planlamasını yapan kişidedir. Bu yöntem İngiltere 

ve İrlanda tarafından benimsenmiştir 86 . Ancak, yükümlülük her ne kadar vergi 

planlamasını yapan kişide olsa da eğer, vergi planlamasını yapan herhangi biri olmaz 

veya yabancı bir kimse olur ya da vergi planlamasını yapan kişinin mesleki sır tutma 

yükümlülüğü var ise mükellefler de ifşa yükümlülüğü altındadır87 . OECD vergi 

danışmanı temelli yöntemin uygulanmasını tavsiye etmektedir88. Tavsiye edilen bir 

diğer yöntem olan işlem temelli yöntemde, ifşa yükümlülüğü hem mükellefte hem de 

vergi danışmanındadır. Bu yöntemi Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada 

uygulamaktadır 89 . Bu yöntemde vergi idaresi tarafından vergi gelirlerine veya 

politikasına tehlike oluşturabilecek işlemler belirlenir ve mükelleflerden ve vergi 

danışmanlarından bu işlemleri raporlamaları beklenir90. 

Bu noktada VUK md. 362 ve VUK md. 5 kapsamında vergi mahremiyetinin 

ihlali açısından bir değerlendirme yapmak gerekir. VUK md. 362 ile düzenlenen 

vergi mahremiyetinin ihlali suçu özgü bir suç olup, ancak VUK md. 5’te sayılan 

                                                
83 OECD, Mandatory Disclosure Rules, s. 18-19, Para. 17. 
84 OECD, Mandatory Disclosure Rules, s. 35, Para. 71. 
85 OECD, Mandatory Disclosure Rules, s. 35, Para. 71. 
86 OECD, Mandatory Disclosure Rules, s. 32, Para. 57. 
87 OECD, Mandatory Disclosure Rules, s. 34-36. 
88 OECD, Mandatory Disclosure Rules, s. 36, Para. 77. 
89 OECD, Mandatory Disclosure Rules, s. 33, Para. 63. 
90 OECD, Mandatory Disclosure Rules, s. 32, Para. 57. 
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kişiler tarafından işlenebilmesi mümkündür. Zorunlu ifşa kuralları kapsamında 

bahsedilen vergi danışmanı, hukuk, maliye, finans ve sigorta gibi mükelleflere birçok 

alanda danışmanlık hizmeti sunan alanında uzman olabilecek kimseler olabilir91. Bu 

kimseler VUK md. 5 düzenlemesinde sayılan kimseler olmadıkları için, vergi 

mahremiyeti ihlali suçunun faili olarak değerlendirilebilmeleri mümkün değildir. Bu 

kimseler tarafından hazırlanan vergi tertiplerinin vergi idaresine bildirilmesi vergi 

mahremiyeti ihlali suçunu oluşturmayacaktır. Ancak, hazırlanan vergi tertiplerinin 

üçüncü kişilere ifşa edilmesi veya menfaat elde etmek amacıyla kullanılmış olması 

halinde, vergi danışmanlarının hem sözleşmesel yükümlülüklerinin doğacağını hem 

de sır saklama yükümlülüğü olan avukatlık, mali müşavirlik gibi bir meslek sahibi 

ise meslek sırrının ifşası sebebiyle cezai sorumluluğu doğacaktır. 

Bildirimi zorunlu olan bilgilerin sınırlandırılması için OECD tarafından üç 

farklı yöntemden bahsedilmektedir. Bunlar, tek adımlı yöntem, çok adımlı yöntem ve 

değersiz işlem sınırı yöntemidir92. Aslında değersiz işlem sınırı yöntemi çok adımlı 

yöntemin yerine veya ona ek olarak tavsiye edilen yöntemdir93. Tek adımlı yöntem 

Amerika Birleşik Devletleri tarafından benimsenmiş olup, sadece belirlenen genel ve 

özel niteliklerin varlığı halinde bildirim zorunludur. Bu yöntemde işlemin amacına 

ya da türüne ilişkin bir sınırlama getirilmediğinden çok fazla iş yükü oluşturmakta ve 

hem mükellefler hem de vergi idaresi açısından ekonomik bir yük de 

oluşturmaktadır 94 . Çok adımlı yöntemde ise, bildirimi zorunlu olan işlemler 

listelenmektedir. Listelenen işlemler ise vergi kaybına yol açan veya açma 

potansiyeli yüksek olan işlemlerdir95. Değersiz işlem sınırı yönteminde ise, bildirimi 

zorunlu işlemler açısından bir parasal değer belirlenmektedir. Belirlenen parasal 

değer sınırı içerisinde olan vergisel işlemlerin bildirimi zorunludur. Örneğin Amerika 

Birleşik Devletleri’nde 50.000 Dolar-10 milyon dolar arasında vergi türü ve kaybına 

göre değişen aralıklarda bildirim zorunluluğu vardır96. 

                                                
91 Armağan, a.g.m., s. 383. 
92 OECD, Mandatory Disclosure Rules, s.. 36 vd. 
93 OECD, Mandatory Disclosure Rules, s. 38, Para 87. 
94 Armağan, a.g.m., s. 363. 
95 Armağan, a.g.m., s. 363. 
96 OECD, Mandatory Disclosure Rules, s. 38, Para 88. 
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Zorunlu ifşa kuralları kapsamında vergi idaresi tarafından toplanan bilgiler 

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

işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine ilişkin bilgiler içerecektir. Bu 

nedenle, zorunlu ifşa kapsamında toplanan bilgilerin de vergi mahremiyeti 

kapsamında olduğu konusunda bir tereddüt bulunmamaktadır97.  

Zorunlu ifşa kuralları kapsamında ifşa edilen vergi tertipleri, VUK md. 5 

hükmünde sayılan vergi mahremiyeti istisnaları içerisinde de değerlendirilemez. 

Maliye Bakanlığı tarafından ancak kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçen, 

ödenmemiş bulunan vergi ceza miktarları açıklanabilir. İfşa edilen vergi tertipleri 

eğer henüz mükellef tarafından uygulamaya konulmamış bir tertip ise, ayrıca sahte 

veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı bir belge oluşturulmuş olması imkânı planlanan 

vergi tertibi sebebiyle mümkün değildir. Ancak, ifşa edilen vergi tertibi uygulamaya 

konulmuş ise sahte veya yanıltıcı belge oluşturulup oluşturulmadığı vergi incelemesi 

raporu ile tespit edildikten sonra VUK md. 5 kapsamında istisnalara gireceği ve ifşa 

edilebileceği görüşündeyiz. Ancak, zorunlu ifşa kuralları ile OECD tarafından 

öngörülen amaca ulaşabilmek açısından değerlendirildiğinde, vergi tertiplerinin 

uygulamaya konulduktan sonra ifşası, vergi kaybı riskini artırmakta ve mükellefler 

için caydırıcılık etkisini azaltmaktadır98. Bu nedenle, henüz uygulamaya konulmamış 

bir vergi tertibinin zorunlu ifşa kuralları kapsamında açıklanmasının öngörülmesi 

halinde, VUK md. 5 kapsamındaki istisnalar kapsamında değerlendirilemeyecek 

olup, herhangi bir hukuka aykırılık için ayrıca zorunlu ifşa kuralları için 

düzenlenecek olan yaptırımlar uygulanabilir.  

 

                                                
97 Benzer görüş için bkz. Armağan, a.g.m., s. 383. 
98 Armağan, a.g.m., s. 366. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

VERGİ MAHREMİYETİNİN AMACI VE KAPSAMI 

I. Vergi Mahremiyetinin Amacı 

Vergi ve devlet kavramlarının ortaya çıkışları eş zamanlı olup, her ikisi de 

birbiriyle bağlantılı ve köklü bir geçmişe sahiptir. Vergi, devletlerin toplumsal 

ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için çok eski çağlarda ortaya çıkmıştır. Devletlerin, 

vergi toplayabilmesi başlarda gönüllülük esasına dayanırken, zamanla toplumsal 

şartların değişmesi ile birlikte, vergi zorunlu hale gelerek, anayasal bir ödev haline 

gelmiştir1. Vergi, devletin hukuki ve fiili gücünü kullanarak kişilerden, toplumun 

ihtiyaç duyduğu sosyal ve ekonomik gereksinimleri karşılayabilmek için kendisine 

kaynak yaratmak üzere kanunlarla belirlediği oran ve şartlarda aldığı ekonomik 

değerdir2.  

Anayasa md. 73 “Vergi Ödevi” ile herkesin kamu giderlerine mali gücü 

oranında vergi ödeyerek katılacağı belirtilmiştir. Aynı maddede verginin ancak 

kanun ile konulup, değiştirileceği ve kaldırılabileceğini ifade eden verginin yasallığı 

ve belirliliği ilkesi düzenlenmiştir. Bu anayasal düzenleneme ile vergilemede 

öngörülememezlik ve keyfiliğin önüne geçilerek bireyler, devlet karşısında koruma 

altına alınmıştır.  

Vergilendirme işlemi ile bireylerin mülkiyet hakkına 3  ve özel hayatlarına 

müdahale edilmektedir. Bu nedenle, bireylerin özgürlük alanlarına birçok farklı hak 

kapsamında müdahale edilmesini gerektiren vergilendirme işlemi karşısında anayasal 

düzenlemeler ile sınır getirilerek, keyfiyetin ortadan kaldırılması ile bireylerin dar 

anlamda idare geniş anlamda da devlet karşısında korunması sağlanmaktadır4. 

VUK md. 5’de düzenlenen vergi mahremiyeti aslında devlet müdahalesine 

karşı mahremiyet hakkını düzenlenmektedir. İnsan haklarının bir parçası olarak 

mahremiyet hakkı veya özel hayatın gizliliği hakkı ile öncelikle bireylerin, 
                                                
1 Ateş Oktar, Vergi Hukuku, Türkmen Kitabevi, 6. Baskı, İstanbul, 2011, s. 8. 
2 Oktar, a.g.e., s. 8; Öncel, Kumrulu, Çağan, Göker, a.g.e., s. 39. 
3 Ayrıntılı bilgi için bkz., B. Gemalmaz, a.g.e., s. 501-511. 
4  Tahir Erdem, “Vergi Mahrem mi?”, E-Yaklaşım, Ekim 2005, Sayı: 27, (Çevrimiçi), 
https://uye.yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID=5926&arananKey=TAHİR%20ERDEM, 16 
Temmuz 2019. 
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devletlerin eylem ve işlemlerine karşı korunması gerekmektedir. Mahremiyet hakkı, 

bireylerin bir birbirine karşı yapmış oldukları ihlallerin yanı sıra özellikle devletin, 

bireylerin mahremiyet hakkını ihlal etmesi noktasında uluslararası ve ulusal hukuk 

kapsamında korunmaktadır. Zira devletin yapmayı planladığı birçok işlemde 

bireylerin gizli bilgilerine ulaşması elzem olabilmektedir. Konumuz açısından 

bakıldığında devletin mükelleflerin bilgilerine ulaşma konusunda birçok aracı 

bulunmakta ve devlet açısından vergilendirme işleminin ve denetiminin yapılması 

için bu bilgilerin birçoğu elzemdir. Ancak, mükelleflerin bilgilerine ulaşılırken ve 

sonrasında mükelleflerin mahremiyet hakkına en az düzeyde ve ölçülü bir şekilde 

müdahale edilmesi gereklidir. 

Mahremiyet hakkının vergi hukukuna yansıması vergi mahremiyeti 

düzenlemesidir. Vergi mahremiyetinin önemi nedeniyle, vergi mahremiyeti ihlali 

kanunda suç olarak düzenlenmiştir. VUK md. 362’e göre vergi mahremiyeti ihlali 

suç olup, VUK md. 5 düzenlemesi ile vergi mahremiyeti ilkesi mükellefler için tarh 

ve tahakkuk aşamasında korunmaktadır. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili 

Usulü Hakkında Kanun md. 107, “sırrın ifşası” düzenlemesi ile vergilendirme 

işleminin devamı olan tahsilat aşamasına da vergi mahremiyeti ilkesi korunmaktadır.  

A. Verginin Kontrollü ve Etkin Şekilde Toplanmasını Sağlama 

Vergi sistemleri incelendiğinde vergi idaresinin iki tip görevi olduğu 

görülmektedir. Bunlardan birincisi ve pek uygulama alanı bulamayanı vergi 

idaresinin re’sen araştırma ilkesini çok katı bir şekilde uygulaması ve asıl yükün 

vergi idaresinde olduğu sistemlerdir5. İkincisi ve daha çok uygulama alanı bulanı ise 

vergi idaresinin tahsildar olarak görev yaptığı ve vergi ödevlilerine fazla miktarda 

ödev verildiği sistemlerdir6. Türk vergi hukuku sistemi, ikinci gruba girmekte olup, 

vergi idaresinin mükellefle ilgili çok farklı kaynaklardan bilgi toplama yetkisi vardır. 

Ancak, vergi sistemimizde olağan tarh usulünün beyannameye dayanması sebebiyle, 

bu yetkiler mükelleflerin vermiş olduğu beyanlarında eksiklik veya yanlışlık olduğu 

takdirde kullanılmaktadır. Vergi idaresi vergilendirme işlemleri ve vergi denetim 

                                                
5 Savaş Demircan, “Vergi Mahremiyetinin Yeniden Yapılandırılması”, Vergi Sorunları Dergisi, S. 
313, Ekim 2014, s. 189. 
6 Demircan, a.g.m., s.189. 
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yolları vasıtasıyla mükellefler ve mükelleflerle ilgili üçüncü kişiler hakkında gizli 

kalması gereken özel hayata, mesleki ve ticari hayata ilişkin bilgileri öğrenmektedir. 

Türk hukukunda vergi mahremiyeti ile korunan hukuki değer mükelleflerin 

özel hayatlarının gizliliğidir. Mükelleflerin özel hayatlarının kapsamı içerisine mali, 

mesleki, ticari hayatları da dahildir. Vergi idaresinin mükellefler hakkında çok 

kapsamlı bilgiler edinmesi karşısında, vergi mahremiyeti ilkesi ile mükellefler, gizli 

kalması gereken bilgilerin başka kişi veya kurumlar ile paylaşılmayacağına güven 

duyarak vergi idaresi ile bilgi paylaşımında bulunmaktadır 7 . Bu nedenle, 

mükelleflerin vergi idaresine güven duyması, beyan usulüne dayanan vergi 

sistemlerinin de yürümesine katkı sağlamaktadır. Böylelikle, mükelleflerin özel 

hayatının gizliliği ve vergi idaresine güven duyulması sağlanmakta, vergi idaresinin 

de mükelleflerin gelir, servet ve harcamalarına ilişkin bilgileri edinmesini 

kolaylaştırmaktadır8.  

B. Ticari Rekabetin Korunmasını Sağlama 

Vergilendirme işlemlerinin gelirin yeniden dağılımının sağlanması, ekonomik 

istikrarın sağlanması ve iktisadi büyümenin ve kalkınmanın gerçekleştirilmesi gibi 

mali olmayan amaçları bulunmaktadır 9 . Vergilendirmenin ekonomik istikrarın 

sağlanması, iktisadi büyümenin ve kalkınmanın gerçekleştirilmesi amaçlarını yerine 

getirilebilmesi için ticari rekabetin korunması gerekmektedir. Zira ekonomik istikrar, 

ülkede ekonomik ve finansal göstergeler olan faiz oranı, ekonomik büyüme oranı, 

enflasyon oranı ve istihdam oranının toplumsal kaynak ve imkanlar ile denge 

durumunun sağlanmasıdır10. İktisadi büyüme ve kalkınmanın sağlanması ise tüm 

devletlerin temel amaçlarından biri olup, devletler vergi politikalarını da bu yönde 

şekillendirmektedir11.  

                                                
7 Kaneti vd., a.g.e., s. 114. 
8  Hilmi Ünsal, “Türk Vergi Hukukunda Vergi Mahremiyeti, Sağladığı Yararlar Ve Uygulamada 
Karşılaşılan Güçlükler’’, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dergisi, C. 8, S. 3, 2003, s. 38  
9 Oktar, a.g.e., s. 15-18. 
10 Kadir Karagöz, Suzan Ergün, Türkiye’de Ekonomik İstikrarsızlığın Kaynakları: Ekonometrik Bir 
Değerlendirme”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 
15, S. 2, 2010, s. 170. 
11 Oktar, a.g.e., s. 17-18. 
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Ticari rekabet ortamının adil ve dengeli olması da ekonomik istikrar ve iktisadi 

büyüme ve kalkınmanın gerçekleşmesinde önemli bir unsurdur. Zira aktif olarak 

ticari hayatın içindeki mükelleflerin yatırım yapmaya devam etmeleri, güvenilir bir 

ticari rekabet ortamının yaratılmasına bağlıdır. Mükellefler açısından ticari rekabet 

ortamının sağlanabilmesi için vergi idaresinin mükellef hakkında öğrendiği ticari ve 

mali durumuna ilişkin bilgilerin, yatırım planlarının, araştırma ve geliştirme 

çalışmalarının gizli kalması gerekmektedir. Aksi takdirde, mükellefler arasında 

haksız rekabet oluşacak, mükellefler ekonomik zarara uğrayacak ve bunun sonucu 

olarak ülke içerisinde yatırım yapmayı yavaşlatacak veya durduracaktır.  

Vergi mahremiyeti ile mükelleflerin ticari ve kişisel sırlarının, bilimsel, 

teknolojik ve know-how niteliğindeki bilgilerinin rakip firmalar tarafından 

öğrenilmesi engellenerek, haksız kazanç yaratılmasının da önüne geçilmektedir12. Bu 

nedenle vergi mahremiyeti ile mükelleflerin adil bir rekabet ortamında ticari yatırım 

yapabilmeleri sağlanabilecek, ekonomik istikrarın kazanılması ve iktisadi büyüme ve 

kalkınma teşvik edilmiş olacaktır. 

II. Vergi Mahremiyeti Kavramı 

Devletler hukuksal ve fiili güçlerini kullanarak vergilendirme işlemlerini 

yaparken mükellefler hakkında birçok bilgiye erişim sağlayabilmektedirler. Bunun 

nedeni ise bir vergilendirme işleminin yapılabilmesi için vergiyi doğuran olayın 

tespitinin gerekliliği ile vergi denetimi sırasında erişilen bilgilerin çeşitliliğinden 

kaynaklanmaktadır.  

Vergilendirme işleminin yapılabilmesi için vergi yasaları gereğince devletin bir 

vergi alacağının ortaya çıkmış olması gereklidir. Vergi alacağının ortaya çıkabilmesi 

için vergiyi doğuran olayın gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Vergiyi doğuran 

olay ise, vergilendirme işleminin sebep unsurudur ve verginin yasallığı gereği bir 

kanuna dayanır13 . Verginin konusu açısından kanunun aradığı şartların mükellef 

açısından oluşması ile vergiyi doğuran olay gerçeklemiş olmaktadır14.  

                                                
12 Ağar, a.g.m., s. 376; Güneş, a.g.m., s.1857. 
13 Öncel, Kumrulu, Çağan, Göker, a.g.e., s. 95.  
14 Oktar, a.g.e., s. 105. 
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Vergi alacak miktarının belirlenebilmesi için öncelikle matrahın tespit edilmesi 

gerekmektedir. Vergi matrahı belirlendikten sonra vergi alacağının hesaplanması için 

tarh işlemi vergi idaresi tarafından yapılmaktadır. Türk Vergi sisteminde olağan tarh 

usulü beyannameye dayanmaktadır. Mükellefin idareye bildirmiş olduğu beyan 

üzerinden vergi tarh ve tahakkuk edilir. Olağan üstü tarhiyat usulü ise ikmalen, resen 

ve idarece verginin tarhı usulleridir. İkmalen tarhiyatta, daha önce tarh edilmiş bir 

vergi vardır, ancak daha sonra mükellefin defter, kayıt ve belgelerden veya kanuni 

ölçülerin uygulanması ile ek matrah tespiti yapılmaktadır. Bu nedenle ikmalen 

tarhiyatın yapılabilmesi için defter, kayıt ve belgelerin incelenmesi gerekir ve bu 

şekilde mükellefe ait birçok bilgiye ulaşılması mümkündür. Mükellef nezdinde 

yapılan vergi incelemesi esnasında mükellefin, defter, kayıt ve belgelerinde veya 

kanuni ölçülere dayanılarak vergi matrahının tamamen veya kısmen tespit 

edilememesi halinde de re’sen vergi tarhı yapılmaktadır. Ancak, re’sen vergi tarhının 

yapılabilmesi içinde mükellef nezdinde ayrıntılı bir inceleme yapılmış olması ve bu 

inceleme sonucunda vergi matrahının kısmen veya tamamen tespitine imkan 

bulunamamış olması lazım. Verginin idarece tarhı ise, ikmalen ve re’sen vergi 

tarhiyatı dışında kalan durumlarda, mükelleflerin kendilerine yüklenen ödevleri 

yerine getirmemeleri, vergi kanunlarında belirtilen zamanda başvurmamaları 

sebebiyle tarh edilemeyen vergilerin idarece tarh edilmesidir.  

Yapılan tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere, tüm tarhiyat usullerinde vergi 

idaresi mükelleflere ait birçok bilgi ve belgeye ulaşabilmektedir. Özellikle, verginin 

ikmalen ve re’sen tarh edilebilmesi için ön işlem15 olan yoklama, inceleme, arama ve 

bilgi toplama ile mükelleflerin hem ticari hayatlarına hem de özel hayatlarına ilişkin 

birçok bilgiye ulaşılabilmesi mümkün olmaktadır. Verginin ikmalen ve resen 

tarhiyatında ön işlem niteliğinde olan yoklama, inceleme, arama ve bilgi toplama ile 

mükelleflerin hukuka uygun davranıp davranmadıkları, vergi idaresi tarafından 

denetlenmekte ve bu denetimlerde de mükellefler hakkında birçok bilgi ve belgeye 

ulaşılmaktadır. Vergi idaresi tarhiyat usullerinden ikmalen ve re’sen vergi 

tarhiyatında ön işlem niteliğinde olan vergi denetim yolları vasıtasıyla vergiyi 

doğuran olay ile ilgili birçok bilgiye ulaşmaktadır. 
                                                
15 Öncel, Kumrulu, Çağan, Göker, a.g.e., s. 107-108. 
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Kamu düzenine zarar verilmemesi, bireylerin hak ve özgürlüklerinin 

korunması (özel hayatın gizliliği) ve serbest piyasadaki rekabet ortamındaki 

dengelerin bozulmaması için devlet organlarının elde ettiği bilgiler çeşitli yasal 

düzenlemeler ile korunmaktadır. Anayasa, VUK, TCK, BEHK, KVKK vb. çeşitli 

kanunlardaki hükümlerden yararlanılarak koruma sağlanmaktadır. 213 sayılı Vergi 

Usul Kanunu’nda mükelleflerin bilgilerinin korunacağının ve özenle saklanacağının 

bir yansıması olarak vergi mahremiyeti düzenlemesi yapılmıştır. Bu doğrultuda, 

vergi mahremiyetine ilişkin hükümler Vergi Usul Kanunu’na 1949 yılında 5432 

sayılı Kanun ile dâhil edilmiştir. 

VUK’nun 5. maddesinde yer alan vergi mahremiyeti kuralının 25.04.1947 

tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan tasarı gerekçesinde 

vergilerin iyi bir şekilde uygulanabilmesi için idareye geniş yetkiler verilmesinin 

gerekli olduğu  ve bunun sonucu olarak da öğrenilen ticari veya şahsi bilgilerin ise 

gizli kalacağını ifade eden vergi mahremiyetinin gerekli olduğu, böylelikle 

mükellefin haklarının korunması sağlanarak ihtilaf çıkmasının engellendiği 

belirtilmiştir 16 .Vergi mahremiyeti düzenlemesi, VUK’nu 1961’de değişikliğe 

uğradığında da aynen korunmuştur. 

213 sayılı kanundan önce yürürlükte bulunan 5432 sayılı Vergi Usul 

Kanunu’nun vergilendirmeyle ilgili gerekçesinde, vergi mahremiyeti şu şekilde 

tanımlanmıştır: “Vergi mahremiyeti, her ne suretle olursa olsun, vergi tatbikatı 

                                                
16  “Modern vergilerin iyi tatbik edilebilmesi idareye geniş salahiyetler verilmesini icab 
ettirmektedir. Bunun tabii bir neticesi olarak da vergi mahremiyeti telakkisi doğmaktadır. Vergi 
mahremiyeti her ne suretle olursa olsun, vergi tatbikatı dolayısıyla öğrenilen ticari veya şahsi 
sırların mutlaka gizli kalacağını ifade eder.  
Gelir ve servet vergileri gibi, mükellefin işine ve şahsına müteallik en gizli ve hurda teferruatı 
araştıran modern şahsi vergilerin tatbiki idare cephesinden veri mahremiyetinin büyük bir titizlik 
ile muhafaza edilmesine ve mükellefin bu bakımından en ufak bir şüpheye düşmemesine bağlıdır. 
Bu sebepten dolayı, usul kanununda vergi mahremiyetine ilişkin hükümler üzerinde bilhassa 
önemle durulmuş, bu hususta açık ve kesin hükümler vazedilmiş, bu hükümlere aykırı hareket 
edecek olanların çarptırılacakları cezalar ağırlaştırılmıştır.  
Modern vergilerin tatbikatı göstermektedir ki, bu kabil önleyici tedbirler sayesinde filhaka vergi 
mahremiyeti meselesi halledilmekte, mükellefin hukuku korunmakta ve bu yüzden hemen hiçbir 
yerde ihtilaf çıkmamaktadır."  
Vergi Usul Kanunu Tasarısı ve Geçici Komisyon Raporu, Sayı: 71-789/6-1185, 25.04.1947, s.2, 
(Çevrimiçi),https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d08/c019/tbmm08019080ss017
5.pdf, 16 Temmuz 2019. 
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dolayısıyla öğrenilen ticari ve şahsi sırların mutlaka gizli kalacağını ifade eder”17. 

Bu nedenle, vergi mahremiyeti bireylere, devletin vergilendirme yetkisi kapsamında 

kullandığı hukuksal ve fiili gücü karşısında getirilmiş bir güvence olup, vergi 

idaresinin edinmiş olduğu bilgileri vergilendirme yetkisinin amacı dışında ve kişilik 

haklarının ihlaline neden olacak şekilde kullanılmasını engellemek18 amaçlanmıştır.   

Vergi mahremiyeti OECD tarafından, mükellefe ait kişisel ve ticari bilgilerin 

kendi yazılı rızası veya kanun hükmü olmadıkça kullanılamayacağını, ifşa 

edilemeyeceğini, mükelleflere ait kişisel ve ticari bilgilere ancak kanunla 

görevlendirilmiş personelin ulaşabilmesini ve onlar dışında kimsenin erişimine açık 

olmaması olarak ifade edilmiştir19. 

Vergi mükelleflerinin, işleri ile ilgili faaliyetleri kayıt altına alırken bu 

bilgilerin gizli kalacağını, kendisine karşı hukuka aykırı şekilde kullanılmayacağını, 

serbest piyasadaki rakiplerinin öğrenemeyeceğine, vergi idaresinden bilgilerinin 

yayılmayacağına güven duyarak defter ve belgelerini düzenlemeleri, mükelleflerin 

defter ve belgelerinin doğruluğunu artıracaktır20 . Bu sayede mükelleflerin beyan 

usulü ile doğru ve eksiksiz olarak vergi idaresini bilgilendirmesi sağlanmakta ve 

bunun karşılığında vermiş oldukları bilginin gizli kalması güvence altına alınarak, 

beyan sisteminin de etkin bir şekilde yürütülebilmesi sağlanarak21, edinilen bilgilerin 

gizli tutulmasıyla ekonomik rekabet ortamının da korunması sağlanmaktadır22.  

Vergi mahremiyeti kavramı; vergileme sürecinde, beyan esasına dayalı Türk 

Vergi Sisteminde, mükelleflerin vergi idaresine güven duymasını sağlamak üzere23, 

mükellefle idare arasında kurulan vergileme ilişkisinde gizli tutulması gerekli 

                                                
17 5432 sayılı VUK Gerekçesi, TBMM Tutanak Dergisi, VII. Dönem, C. 9-1, Ankara, 1949, s. 79-
89. 
18 Nihat Edizdoğan, Metin Taş, Ali Çelikkaya, Vergi Ceza ve Yargılama Hukuku, Ekin Yayınevi, 
Bursa, 2007, s. 163. 
19  Tarık Taşkıran, “7103 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Bağlamında Genel Olarak Vergi 
Mahremiyeti”, Lebib Yalkın, S. 175, Temmuz 2018, (Çevrimiçi), http://www.lebibyalkın.com.tr/, 16 
Temmuz 2019. 
20 Uğur Yiğit, Vergi Kaçakçılığı Suçları Ve Diğer Hürriyeti Bağlayıcı Vergi Suç ve Cezaları, Beta 
Yayımları, Mart 2004, s. 186. 
21 Elif Sonsuzoğlu, “Çeşitli Yasalar Açısından Vergi Mahremiyetine İlişkin Düzenlemelerin 
Değerlendirilmesi”, Vergi Sorunları Dergisi, Haziran 2000, S. 141, s.116. 
22 Erdem,a.g.m.. 
23 Taş, a.g.t., s. 41. 
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bilgileri ve belgeleri24 ifade eder. Bu nedenle, vergi mahremiyetinin “vergiyle ilgili 

gizlilik” olarak ifade edilmesi mümkündür25.  

Bu bağlamda vergi mahremiyeti, vergi mükelleflerinin ticari faaliyetleri ile 

ilgili olarak meslekleri, hesapları, servetleri, firmalarına ait verecekleri her türlü bilgi 

ile mükelleflerin aynı zamanda yaş, aile durumu, çocuk sayısı, yaşam tarzı gibi 

kişisel durumları hakkındaki bilgileri26vergi idaresine bilgi verme ödevi kapsamında 

bildirildiğinde, bu bilgilerin kanunda sayılı kimseler tarafından ifşa edilmemesi ve 

kendilerinin ya da başka kimselerin yararına kullanmamasıdır27. 

III. Vergi Mahremiyetinin Kapsamı 

A. Vergi Mahremiyetinin Konu Yönünden Kapsamı 

Kanun koyucu, vergilendirme politikası, vergi idaresine duyulan güvenin 

sarsılmaması ve kamu yararının korunması amacıyla, tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil 

gibi vergisel işlemler ile mükellef ve/veya yükümlülerin genel olarak ticari sır, 

bankacılık sırrı ve müşteri sırrına ilişkin bilgileri, vergi mahremiyeti düzenlemesiyle 

özellikle koruma gereği duymuştur28.  

Vergi mahremiyeti ile ilgili yasal düzenlemeler, 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da yer 

almıştır. VUK md. 5/1 ile mükellef ve mükellef ile ilgili kimselerin kişiliklerine, 

işlem ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya meslekleri ile 

ilgili bilgilerin ifşa edilemeyeceği ve bu bilgilerin kullanılamayacağı düzenlenmiştir. 

Söz konusu madde düzenlemesinde, kanunda sayılı kimselerin görevleri dolayısıyla 

öğrenmiş oldukları bu bilgileri kendileri ve başkalarının yararına da 

kullanamayacakları ifade edilmektedir.  

VUK md. 5’de vergi mahremiyeti kapsamında değerlendirilen bilgilerin 

kimlerle ve nelerle ilgili olabileceği belirtilmiştir. Buna göre mükellefler ve 

mükelleflerle ilgili kimselere ait bilgiler madde kapsamında değerlendirilmektedir. 
                                                
24 Yayla, a.g.m., s. 123. 
25 Fevzi Rıfat Ortaç, “Türk Vergi Hukukunda Vergi Mahremiyeti ve Yasaklar”, Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1986, s. 1. 
26 Bayraklı, Vergi Gizliliğine Uymama Suçu, s.9; Edizdoğan, Taş, Çelikkaya, a.g.e., s. 163. 
27 Solak Akman, a.g.t., s.30. 
28 Çetin Arslan, “Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu”, Hakemli Makale, Hacettepe Hukuk Fakültesi 
Dergisi, No: 3 (2), 2013, s. 16. 
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VUK md. 8/1’e göre mükellef vergi kanunları ile kendisi hakkında vergi borcu 

doğan gerçek veya tüzel kişidir. Bu nedenle, mükellef, gerçek bir kişi, kamu kurumu, 

tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan bir iş ortaklığı (topluluğu) olabilir29. Mükellef 

ile ilgili olan kimseler, mükellef ile iş ilişkisi içerisinde olan, bu iş ilişkisi 

kapsamında alacak ve borç ilişkisi kurulmuş olan kimselerdir. Ancak, madde 

kapsamında değerlendirilen ilgili kişi kavramı yalnız mükellefin iş ilişkisi içerisinde 

alacak ve borç ilişkisi kurduğu kimseleri değil aynı zamanda müvekkilin işi gereği 

temasta bulunduğu kimseleri, ailesini ve hısımlarını da kapsamaktadır30. Bir diğer 

deyiş ile mükellefle ilgili kimseler vergiyi doğuran olay ile bağlantısı olan 

kimselerdir. 

Mükellef, vergisel boyutu olan tüm işlemlerini kayıt altında tutmak zorunda 

olduğu için vergi idaresi tarafından öğrenilen tüm kredi durumları, hesap akışı, 

alacaklı ve borçlu olduğu gerçek ve tüzel kişiler, iş ilişkisi kurduğu gerçek ve tüzel 

kişiler, işinin gereği olan ve meslek sırrı kabul edilen bilgiler güvence altına 

alınmıştır. Meslek sırrı, mesleğin icrası sırasında doğrudan doğruya meslekle ilgili 

olarak öğrenilmiş olan sırlar/bilgilerdir31. Örneğin, formüller, deneyler, araştırma ve 

geliştirme çalışmaları ve bunların sonuçları, ileriye dönük alınmış üretim ve yatırım 

kararları, işletme giderleri, üretim fiyatları ile mesleklerin doğası gereği öğrenilen 

bilgilerin tamamı meslek sırrı niteliğinde olan bilgilerdir. Meslek sırrı32 kapsamında 

olan bilgiler ve olaylar aynı zamanda, kişisel yaşam ile ilgili olması sebebiyle 

anayasa hukuku açısından da özel hayatın gizliliği ve koruması altındadır33. 

Bu nedenle VUK md. 5 kapsamında, mükellefin sadece mesleğine ilişkin 

ticari sır niteliğindeki bilgileri değil, mükellefin şahsına, akrabasına, mesleki 

faaliyetlerine, mesleki itibarına ve menfaatlerine ait tüm bilgileri gizli veya sır olarak 

kabul etmek mümkündür34.  

                                                
29 Öncel, Kumrulu, Çağan, Göker, a.g.e., s. 81. 
30 Ünsal, a.g.m., s. 39-40; Ali Uysal, Nurettin Eroğlu, Açıklamalı ve İçtihatlı Vergi Usul Kanunu, 
Sözkesen Matbaacılık, Ankara, 2005, s.10; Güneş, a.g.m., s. 1853.  
31 Donay, a.g.e., s. 7-11. 
32 Meslek sırrının açıklaması mevzuatımızda suç olarak düzenlenmiş ve suç olarak düzenlenmesinin 
sebebi sır sahibini koruma amacı, kamu yararı yani sosyal yararın korunması ve belirli bir meslek 
grubuna toplumda duyulan güvenin sarsılmasını engellemektir. Donay, a.g.e., s. 63-64.  
33 Donay, a.g.e., s. 11-12. 
34 Yiğit, a.g.e., s. 187. 
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Vergi alacağının tespiti için tarh işlemleri öncesi yapılan yoklama, inceleme, 

arama, bilgi toplama, takdir komisyonlarınca yapılan matrah saptaması gibi işlemler 

ile mükellefler hakkında çok kapsamlı bilgiler vergi idaresince öğrenilmektedir. Bu 

nedenle, öğrenilen bilgilerin kamuoyuna açıklanması ya da bir menfaat karşılığında 

olsun veya olmasın kullanılması hukuk güvenliği ilkesini zedeleyecektir35.  

Bireylerin sahip oldukları ekonomik koşullar ve sırlar, özel hayatın önemli bir 

unsuru olması sebebiyle Anayasa Mahkemesi tarafından da “mali durum şahsi 

gizlilik” olarak değerlendirilmiş ve yetkili makamlar haricinde incelemeye tabi 

olamayacağı belirtilmiştir36. 

AATUHK “Sırrın İfşası” başlıklı 107. madde ile VUK md. 5’e paralel bir 

düzenleme yapılarak, vergi mahremiyetinin verginin tahakkukundan tahsiline kadar 

olan tüm aşamalarda koruma altına alınması sağlanmıştır. Zira AATUHK md. 107 

ile amme borçlusunun ve onunla ilgili kimselerin şahıslarına, mesleklerine, işlerine, 

muamele ve hesap durumlarına ilişkin sırların bu kanunun uygulanmasında görevli 

bulunan kimselerin ifşa etmemesi, aksi takdirde TCK md. 239 uyarınca 

cezalandırılacakları düzenlenerek tahsilat aşamasında da bireylerin vergi 

mahremiyeti hakkı korunmaktadır. Bu düzenlemelerden de anlaşıldığı üzere süreç 

olarak vergi mahremiyeti, VUK md. 5 düzenlemesi ile vergilendirme sürecinin 

tahakkuk aşamasına kadar olan kısmı koruma altına alınmış iken AATUHK md. 107 

düzenlemesi ile tahsil aşamasını da kapsayacak şekilde koruma sağlanmıştır37. 

B. Vergi Mahremiyetinin Kişiler Yönünden Kapsamı 

VUK md. 5’e göre, vergi memurları, yargı organlarında görev yapanlar ve 

vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenlerle, bilirkişiler, sahte ve 

yanıltıcı belge düzenledikleri tespit edilen mükellefler hakkında bilgi gönderilen 

                                                
35 N. Alper Ünal, “Türk Vergi Hukukunda Vergi Mahremiyeti Esası’’, Yaklaşım, Sayı: 133, Ocak 
2004, s. 100.  
36  Anayasa Mahkemesi 1963/336 E., 1967/29 K., 26-27.9.1967 tarihli kararı, (Çevrimiçi), 
http://kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/d7366f47-f3a7-4014-8a5d-
0cd409fff40d?excludeGerekce=False&wordsOnly=False , 16 Temmuz 2019. 
“….Bunlarda vazifeli olanların malî durumları şahsî gizlilikleridir. Bu hususta, yargı mercileri hariç, 
hiçbir makamın kontrol hakkı olmamak gerekir. Devlet kendi malî hukuka bakımından vatandaşları 
bazı bildirimlere bağlayabilir ve bunların kontrolleri için hükümler koyabilir. Fakat hiç bir sendika 
İdarecisinin şahsî servet durumu, kazaî makamlar dışında, münakaşa ve tetkik konusu yapılamaz.” 
37 Sonsuzoğlu, a.g.m., s.120; Güneş, a.g.m. s.1851; Erdem, a.g.m.. 
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meslek kuruluşları ile mükelleflere ilişkin bilgi edinen kamu kurum ve kuruluşları ve 

çalışanları görevleri dolayısıyla elde ettikleri bilgileri ifşa edemez, kendileri ve 

üçüncü kişilerin lehine kullanamazlar. Bu yasak, maddede sayılan kişiler 

mesleklerinden ayrılmış olsalar bile devam eder. Bu durum AATUHK 

uygulamasında görevli olan kişiler için de geçerlidir. Bu kanunlarda sayılan kişiler 

görevlerinden ayrıldıktan sonra vergi mahremiyeti ihlaline sebebiyet verdikleri 

takdirde TCK genel hükümleri uyarınca cezalandırılacaklardır38. Bu nedenle, hem 

VUK md. 5 hem de AATUHK md. 107’de sayılan kişiler meslekleri sebebiyle 

öğrendikleri bilgileri ifşa edemezler.  

Ancak, vergi mahremiyetine uyması gereken kişilerin kapsamını sadece VUK 

md. 5 ve AATUHK md. 107’e göre belirlememiz eksik olacaktır. Bu nedenle, VUK 

md. 5 ve AATUHK md. 107’de sayılan kişiler dışında Kamu Denetçisi, Sayıştay 

çalışanları, elektronik veri toplayan şirketler, köy muhtarı ve heyetinin de vergi 

mahremiyeti düzenlemesi karşısındaki konumlarının incelenmesi gerekmektedir39.  

1. VUK ve AATUHK’da Yer Alan Kişiler 

a.  Vergi Muameleleri ve İncelemeleriyle Uğraşan 

Memurlar 

VUK md. 5’e göre vergi muameleleri ve incelemeleriyle uğraşan memurlar 

görevleri nedeniyle öğrenmiş oldukları mükellefe ve mükellefle ilgili kimselere ait 

bilgileri ifşa edemezler veya kendileri ya da üçüncü kişi yararına kullanamazlar. 

Ancak, VUK’da vergi muameleleri ile uğraşan memurların kim oldukları 

tanımlanmamıştır. 

                                                
38 Taş, a.g.t., 74; Erdem, a.g.m.. 
39 Her ne kadar PTT memurlarını ayrı bir başlık altında incelemeyecek olsak da PTT memurlarının da 
meslekleri gereği öğrendikleri bilgileri ifşa etmeme yükümlülükleri bulunmaktadır. Posta, Telgraf ve 
Telefon idaresinin muhaberelerle ilgili olarak uymak zorunda olduğu mahremiyet ilkesi ile ilgili 
olarak Teşkilatı Esasiye Kanunu md. 81’e göre Postanelere tevdi edilen evrak ve her nevi emanetlerin 
ancak hakim ve mahkeme kararı ile açılabileceği; telgraf ve telefonla elde edilecek bilgilerin 
mahremiyetinin ihlal edilemeyeceği düzenlenmiştir. Böylelikle, Teşkilatı Esasiye Kanunu ile sır bir 
hak olarak kabul etmiştir. 406 sayılı Tegraf ve Telefon Kanunu (mülga) 20 ve 21. maddelerinde de 
telgraf ve telefon memurları için görevleri gereği öğrendikleri bilgilerin birer meslek sırrı olduğu ve 
üçüncü şahıslara ifşa edemeyecekleri düzenlenmiştir. Böylelikle PTT memurlarının hiçbir şekilde 
meslekleri gereği öğrendikleri bilgileri ifşa etmemeleri hüküm altına alınmıştır.  
Ayrıntılı bilgi için bkz., Hamdi Tanç, “P.T.T.’de Sır Masuniyeti”, İktisadi Yürüyüş Dergisi, 
Münakalat Fevkalade Sayısı, S. 35-36. 01.06.1941, s. 42-43, 48. 
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Vergi muameleleriyle uğraşan memurlardan, vergi mükelleflerine karşı idari 

işlem yapan veya işlemlerde yer alan memurlar anlaşılması gerekir40. Bir diğer deyiş 

ile VUK md. 5 kapsamında vergi muamelesi sadece vergi idaresi tarafından yerine 

getirilebilecek vergilendirme işlemleriyle sınırlı olmayıp, vergilendirme sürecine 

bağlı olarak yapılan tüm idari işlemleri kapsamaktadır41. Bu nedenle, verginin tarh, 

tahakkuk, tebliğ ve tahsil işlemlerini yapan memurlar, şefler, müdür ve müdür 

yardımcıları, daktilo memurları, işyerinin aranması sırasında görev yapan polis, 

jandarma, arama kararı veren sulh mahkemesi hakimleri, vergi komisyonlarında 

görev alan memurlar vergi muamelesi ile uğraşan kişilerden kabul edilmelidir42. Zira, 

vergi mahremiyetinden sorumlu olacak kişilerin belirlenmesinde vergi 

muameleleriyle uğraşan memurlar kapsamının geniş tutulması gerekmektedir 43 . 

Çünkü, kamu hukuku anlamında idare geniş bir yapıdadır ve idare çatısı altındaki 

birçok memur doğrudan veya dolaylı olarak vergi işlemleriyle uğraşmaktadır 44 . 

Ayrıca, Bakanlık ana ve yan hizmet birimlerinde çalışanlar da vergi muameleleriyle 

uğraşan memurlardan kabul edilmelidir 45 . Görüleceği üzere mükelleflere karşı 

vergisel olarak doğrudan veya dolaylı olarak idari işlem yapan memurlar vergi 

mahremiyetine uymakla yükümlüdür.  

Vergi incelemeleri vergi hukuku bakımından teknik bir kavram olması 

sebebiyle kimler tarafından gerçekleştirilebileceği kanunda açıkça düzenlenmiştir. 

VUK md. 135’e göre vergi müfettişleri, vergi müfettiş yardımcıları, ilin en büyük 

mal memuru veya vergi dairesi müdürleri, Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve 

taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar her hal ve takdirde vergi 

inceleme yetkisine sahiptir. Bu nedenle bu kişiler vergi mahremiyetine uymakla 

yükümlü kişiler arasındadır.  

                                                
40 Doğan Şenyüz, Vergi Ceza Hukuku,10. Baskı, Ekin Yayınları, Bursa, 2017, s. 433; H. Hüseyin 
Bayraklı, Vergi Ceza Hukuku, 4. Baskı, Afyonkarahisar, 2018, s. 91. 
41 Solak Akman, a.g.t., s. 129. 
42 Sonsuzoğlu, a.g.m., s. 121-122; Taş, a.g.t., s. 77-78; Güneş, a.g.m., s. 1863. 
43 Edizdoğan, Taş, Metin, a.g.e., s. 165. 
44 Fevzi Rıfat Ortaç, “Vergi Mahremiyetinin Kapsamı” Mali Sorunlara Çözüm, Aralık 1986, Y.2, s. 
27.  
45 Yılmaz Özbalcı, Vergi Usul Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Oluş Yayıncılık, Ankara, 2008, s. 
93.  
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b.  Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve 

Danıştay’da Görevli Olanlar 

VUK md. 5’e göre vergi mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve 

Danıştay’da görevli olan memurlar vergi mahremiyetine uymak zorundadırlar. 

Kanunda geçen “görevli olanlar” ifadesiyle kastedilen aslında sadece yargılama 

faaliyetinde bulunanlar değil aynı zamanda bu mahkemelerde görev alan tüm 

memurlar ve diğer görevliler vergi mahremiyetine uymak zorundadırlar 46 . Bu 

nedenle sadece yargılama faaliyetinde bulunan hâkim ve savcılar değil aynı zamanda 

raportörler, yazı işlerinde çalışan memurlar, teftiş kurulunda görevlendirilen personel 

de vergi mahremiyetine uymakla yükümlüdür. Zira, bu kişilerin görevleri nedeniyle 

mükellef ve mükellefle ilgili kimselerin özel hayatlarına ilişkin bilgileri öğrenme 

imkanları bulunduğundan vergi mahremiyetine uymakla yükümlü olarak kabul 

edilmeleri gerekmektedir47.  

2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi 

Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ile mahkemelerin oluşumu, 

mahkeme memurlarının kimlerden oluşacağı düzenlenmektedir. Benzer şekilde 2575 

sayılı Danıştay Kanunu ile meslek mensuplarının kimlerden oluşacağı, genel 

sekreterliğin ve idari hizmetlerin kimlerden oluştuğu düzenlenmiştir. Bu 

düzenlemelerle yargısal faaliyette bulunanlar ile bu faaliyetlerin yürütülmesinde 

görev alan diğer görevlilerin kimler olduğu belirlenmiştir. Her iki kanundan yola 

çıkarak, her mahkemenin yazı işleri müdürleri ve personelleri, Adalet Bakanlığı 

tarafından gerekli öngörülen yerlerde kurulan idari, mali ve teknik işlerle ilgili 

kurulan müdürlükler ve personelleri, Danıştay’da özlük işleri, evrak, levazım, 

kitaplık ve yayın, tasnif, arşiv, sosyal ve idari işler, özel kalem müdürlükleri ile 

ihtiyaca göre kurulacak bürolar ve kalemlerin müdür ve personelleri de vergi 

mahremiyetine uymakla yükümlü görevli olanlar olarak belirtilebilir.  

c.  Vergi Kanunlarına Göre Kurulan Komisyonlara 

İştirak Edenler 

                                                
46 Sonsuzoğlu, a.g.m., s. 122; Edizdoğan, Taş, Çetinkaya, a.g.e., s. 165; Bayraklı, Vergi Gizliliğine 
Uymama Suçu, s. 36; Taş, a.g.t., s. 79; Solak Akman, a.g.t., s. 132. 
47 Solak Akman, a.g.t., s. 132. 
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VUK md. 5’e göre vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler 

vergi mahremiyetine uymakla yükümlüdür. Vergi kanunlarına göre kurulan 

komisyonların büyük çoğunluğu VUK’da düzenlenmiştir. Bunlar, VUK md. 72 vd. 

hükümlerine göre takdir komisyonları, VUK md. 79’a göre tahrir komisyonları, 

VUK md. 80 vd. maddelerine göre tadilat komisyonları, VUK md. 83 vd. 

maddelerine göre zirai kazançlar il ve merkez komisyonları ile özel komisyonlardır.   

Bu komisyonlara katılan ancak memur olmayan kimseler de vergi 

mahremiyetine uymakla yükümlüdür48. Zira, uzlaşma komisyonlarına 3568 sayılı 

Kanunla kurulmuş olan birlik ve meslek odası üyelerinden mükelleflerin bağlı 

olduğu odadan ve serbest muhasebeci, mali müşavir, yeminli mali müşavir vb. bir 

temsilcinin de katılımı zorunludur. Bu nedenle, bu kişiler de vergi mahremiyetine 

uymakla yükümlüdürler.  

Benzer şekilde, vergi komisyonlarında idari işlerin yürütülmesinden sorumlu 

katip, daktilograf gibi sekretarya memurları da komisyonlara iştirak etmeleri 

nedeniyle vergi mahremiyetine uymakla yükümlü olan memurlar kapsamında 

değerlendirilmelidirler49.   

d.  Vergi İşlerinde Görev Alan Bilirkişiler 

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu md.2/b ile bilirkişinin tanımını yapmıştır. Bu 

tanıma göre bilirkişi; “Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren 

hallerde oy ve görüşünü sözlü veya yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek 

veya özel hukuk tüzel kişisini” ifade etmektedir. Her ne kadar tanımda bilirkişinin 

aynı zamanda özel hukuk tüzel kişisi olabileceği belirtilse de bu durum 

eleştirilmektedir. Söz konusu eleştirilere göre bilirkişilik kurumunun doğası gereği 

kendisinde barındırması gereken bazı özellikler bulunmaktadır.  Bu özellikler ise 

uzmanlık, dürüstlük, güvenilirlik, görevi bizzat yerine getirme, yemin etme, sır 

saklama, görevini sadakat ve özenle yerine getirme vb. olup, aynı zamanda 

                                                
48 Sonsuzoğlu, a.g.m., s. 122.  
49 Solak Akman, a.g.t., s. 137-138; Oktar, a.g.e., s. 320. 



 

 
 76 

bilirkişinin yükümlülüklerini de ifade ettiği için ancak gerçek kişilerde 

bulunabileceği belirtilmektedir50.  

Bilirkişilere yargılama aşamasında yani ceza mahkemelerinde, idari yargılama 

aşamasında vergi mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde, Danıştay’da ve 

Yargıtay’da gereksinim duyulabilir. Vergi yargısı açısından bilirkişilik kurumuna 

bakıldığında da bilirkişi davanın dayandırıldığı vakıaları değerlendirip, onlardan 

sonuçlar çıkarılmasında özel veya teknik bilgiye ihtiyaç duyulan durumlarda hakim 

tarafından bilgisine ve görüşüne dayanılan ve hakime yardımcı olan kişi olarak 

tanımlanmaktadır 51 .  VUK bir yargılama kanunu olmamasına rağmen HMK ile 

arasında özel-genel kanun ilişkisi bulunması sebebiyle, bir vergi davasında görev 

alan bilirkişi görevi sebebiyle öğrendiği bilgiyi ifşa edemez veya kendisi ya da 

başkası yararına kullanamaz. 

Ancak vergi hukukunda sadece yargılama aşamasında değil idari aşamada da 

bilirkişiye başvurma imkânı bulunmaktadır. Vergi kanunlarına göre kurulan 

komisyonlar teknik ve uzmanlık gerektiren konularda bilirkişilerin görüşüne 

başvurabilirler. VUK md. 74, 75, 79 ve 86’da bilirkişiye başvurulabilecek durumlar 

düzenlenmiştir. Komisyonlar tarafından vergi matrahlarının, servetlerinin, sınai 

hakların, telif haklarının ve imtiyazların, mücevheratın değerlendirilmesinde 

bilirkişiden yararlanılabilir.  

Bu nedenle, bilirkişiler memur olmasalar bile hem yargılama aşamasında hem 

idari aşamada bilirkişilik etik kuralları ve Bilirkişilik Kanunu md. 3 gereğince 

görevleri sebebiyle öğrenmiş oldukları sırların gizliliğini sağlamakla yükümlüdürler.  

e.  Adli ve İdari Soruşturma Yürüten Kamu Görevlileri 

Adli soruşturma CMK’da düzenlenmiş olup, suç şüphesinin öğrenilmesinden 

iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi ifade etmektedir. Adli soruşturma 

evresinde Cumhuriyet savcılığı, adli kolluk, mülki amir tarafından görevlendirilen 

kolluk amiri, sulh ceza hakimliği ve müdafi görev almaktadır. Soruşturma evresi 

kural olarak Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülmektedir. CMK md. 163 

                                                
50 Süha Tanrıver, “Hukuk Yargısı Bağlamında Bilirkişilik Kanununu Tasarısının Değerlendirilmesi”, 
TBB Dergisi, S. 119, 2015, s. 230-232. 
51 Şükrü Kızılot, Zuhal Kızılot, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, 18. Baskı, Ankara, 2010, s. 274.  



 

 
 77 

gereğince, Cumhuriyet savcısına ulaşılamayan durumlarda, suçüstü hallerde sulh 

ceza hakimliği de süreci yürütebilir. Bu nedenle, adli soruşturma dolayısıyla bilgi ve 

belge isteme yetkisinin kural olarak Cumhuriyet savcısına ait olmakla birlikte bazı 

şartların varlığı halinde sulh ceza hakimliği de bu yetkiye haizdir.  

Her ne kadar bilgi ve belge talebini sadece Cumhuriyet savcısı veya sulh ceza 

hakimliği yapabiliyor olsa da soruşturma evresinde görev alan diğer kamu görevlileri 

de bu bilgi ve belgelerin içeriğini öğrenme imkânı bulmaktadırlar. Bu nedenle, bu 

kimselerin de vergi mahremiyeti kapsamında mükellefler ve ilgili kimseleri hakkında 

öğrenmiş oldukları sırları açıklamama, kendileri veya başkalarının yararına 

kullanmama yükümlülükleri olduğunu düşünmekteyiz52. 

İdari soruşturma, idarenin çok geniş bir kavram olması ve birden fazla kanunla 

farklı alanlarının düzenlenmiş olması sebebiyle idari soruşturma aşamasında kimlerin 

vergi mahremiyetinden sorumlu olacağını doğrudan söylemek mümkün değildir. 

İdari soruşturmalar kapsamında her biri kendi içerisinde ayrıca değerlendirilecek ve 

yapılan değerlendirme sonucunda talep edilen bilgi ve belgeler verilecektir. Bu 

noktada idareler tarafından idari soruşturma neticesinde toplanan bilgi ve belgelerin 

varlığı sebebiyle idari soruşturmada yer alan tüm kamu görevlileri vergi mahremiyeti 

kapsamında sorumlu olacaklardır53. Ancak, sorumlu olanların belirlenmesi ise her bir 

idari soruşturma nezdinde ayrıca yapılması gerekmektedir.   

f.  Bankalar 

AATUHK gereğince bankalara, md. 41’e göre kamu alacağını tahsil yetkisi 

verilmesi doğrultusunda tahsile yönelik bilgilerin verilmesi vergi mahremiyetinin 

ihlali sayılmayacaktır. Hali hazırda Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilmiş 29 

banka (devlet ve özel bankalar) ve Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. kamu alacaklarını 

tahsile yetkili kılınmıştır54.  

                                                
52Solak Akman, aksi yönde görüş bildirmektedir. Buna göre kanunun açık düzenlemesinde “kamu 
görevlilerince adli soruşturmalarla ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler” ifadesi yer aldığı için 
savcı ve sulh ceza hakimliği dışındaki kamu görevlilerinin vergi mahremiyetinden sorumlu 
olmayacaklarını yani vergi mahremiyetinin faili olamayacaklarını ancak genel hükümlere göre 
cezalandırılabileceklerini ifade etmektedir. Solak Akman, a.g.t., s. 145. 
53 Solak Akman, a.g.t., s. 146. 
54  Vergi tahsil yetkisi verilen bankalar, (Çevrimiçi), https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-
kaynaklar/yararli-bilgiler/anlasmali-bankalar-vergi-tahsil-yetkisi-verilen-bankalar , 16 Kasım. 
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Öte yandan, vergi tahsil yetkisi verilmiş olan bankalarda çalışan kişiler de 

vergi tahsili dolayısıyla veya vergi tahsilatı esnasında mükelleflere ve mükelleflerin 

ilgili olduğu kimselere ait öğrenmiş oldukları bilgileri ifşa edemez, kendileri veya 

başkalarının yararına kullanamazlar. Aksi takdirde TCK md. 239 kapsamında 

cezalandırılacakları AATUHK md. 107 ile düzenlenmiştir. Bu nedenle, kamu 

alacağını tahsil yetkisi verilmiş olan Bankalar ve çalışanları da vergi mahremiyetine 

uymakla yükümlüdürler. 

g.  Kanunla Kurulmuş Meslek Kuruluşları ve 3568 

Sayılı Kanun’la Kurulmuş Olan Birlik ve Meslek 

Odaları 

VUK md. 5/4’e göre sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge 

düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunan mükellefler 

kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına ve 3568 S. Kanun’la kurulan birlik ve 

meslek odalarına bildirileceği düzenlenmiştir. Bu nedenle, sahte ve muhtevi 

itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler hakkında sadece yapılmış olan tespit bağlı 

oldukları meslek kuruluşlarına, birlik ve odalara bildirilecektir. Buna bağlı olarak 

vergi inceleme raporuna ilişkin veya başkaca bir vergi sırrına ilişkin ayrıntılı bir bilgi 

aktarımı olmayacaktır.  Bu nedenle, mükelleflerin mensubu oldukları meslek türüne 

göre meslek kuruluşlarına, birlik ve meslek odalarına bildirimde bulunulacaktır. 

Örneğin, bir doktor hakkındaki tespit Türkiye Tabipler Birliğine, bir avukat 

hakkındaki tespit Türkiye Barolar Birliğine bildirimde bulunulacaktır. Dolayısıyla 

her bir somut olay için vergi mahremiyetinden sorumlu olan meslek kuruluşu, birlik 

ve odanın ayrıca belirlenmesi gerekmektedir 55 . Bildirimde bulunulan meslek 

kuruluşları, birlik ve meslek odaları ve çalışanları da bu kapsamda kendilerine 

bildirilen tespit kapsamında vergi mahremiyetine uymakla yükümlüdürler. 

h.  Elektronik Veri Toplayan Şirketler 

Vergi mahremiyetinin kapsamı, vergi idaresi tarafından kullanılan bilişim 

sistemleri ile toplanan bilgiler açısından da değerlendirilmelidir. E-devlet ve bilgi 

toplumu çalışmaları kapsamında oluşturulan Vergi Daireleri Otomasyon Projesi ile 

                                                
55 Solak Akman, a.g.t., s. 150. 
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vergi idaresi de bilişim sistemlerini kullanmaya başlamıştır. VEDOP ile vergi 

idaresinin çalışmalarının etkin ve verimli olması, tüm işlemlerinin bilişim 

teknolojileri ile otomasyona geçirilmesi hedeflenmiştir. VEDOP 1995 yılında pilot 

bir proje olarak başlamış ve başarılı olmasının ardından VEDOP-1 hayata 

geçirilmiştir. VEDOP-1 ile 1998-2001 yılları arasında sicil, tahakkuk, tahsilat, 

düzeltme, tarhiyat, takip, araç tescil, muhasebe, özlük işlemleri ile bazı defter, belge 

ve raporların bilgisayar ortamında yapılması sağlanmıştır. VEDOP-1, 22 il 

merkezinde 155 vergi dairesi ve 5 defterdarlıkta uygulanmıştır. VEDOP-2 ile e-

beyanname, Vergi Daireleri Otomasyonu, Elektronik Banka Tahsilat İşleme Sistemi, 

Vergi Denetmenleri Otomasyonu Sistemi, Çağrı Merkezi, Veri Ambarı ve Elektronik 

Muhasebe Kayıt Arşiv Sisteminin alt yapısı oluşturulmaya başlamıştır.  2007 yılında 

da VEDOP-3 ile E-VDO uygulaması, takdir komisyonlarının otomasyon kapsamına 

alınması, sistem güvenliğinin artırılması ve sistem kurtarma yapısının oluşturulması 

işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

VEDOP ile hayata geçirilen e-beyanname, e-tahsilat, E-VDO, haciz 

ihbarnamesi takip programı, e-haciz, e-yoklama, e-fatura, e-defter, e-bilet, elektronik 

arşiv sistemleri vergi mahremiyetini ilgilendiren uygulamalardandır. Vergi idaresi, 

belirttiğimiz çeşitli programlar veya bilişim sistemleri üzerinden mükellefin ve 

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

işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine ilişkin bilgi toplayabilmektedir. Vergi 

idaresi tarafından bilişim sistemleri aracılığıyla toplanan bilgilere erişebilen vergi 

idaresi personeli ve ilgili sisteme erişimi olabilecek diğer personel vergi mahremiyeti 

ilkesine uymakla yükümlüdür.  

VUK mükerrer 242’inci maddesinin ikinci fıkrasının son bendi uyarınca, 

elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması, iletilmesi, muhafaza ve ibrazı ile 

defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması Maliye Bakanlığına veya Maliye 

Bakanlığının denetimine tabi olup, kuruluşu, faaliyetleri, çalışma ve denetim esasları 

Cumhurbaşkanınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek olan özel hukuk tüzel 

kişiliğini haiz şirkete aktarma zorunluluğu getirilebilecektir. Kanunun vermiş olduğu 

bu görevleri yerine getirmek üzere kurulmuş olan bir şirketin de mükellefe ve 

mükellefle ilgili olan kimseler hakkında vergi idaresinin sahip olacağı bilgilerin 
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neredeyse tamamına sahip olacağı göz önüne alınarak kanun koyucu tarafından bu 

şirketlerin ortak, yönetici ve çalışanları hakkında da vergi mahremiyetine ilişkin 

hükümlerin uygulanacağını düzenlemiştir56.  

i. Köy Muhtarları ve Heyeti 

AATUHK md. 65 gereğince kamu alacaklarının tahsili için menkul mal haczi; 

“Madde 65 – Köylerde ve Köy Kanunu tatbik edilen bucaklarda menkul 

mal haczi haciz varakası üzerine köy ihtiyar kurullarınca yapılır.  

(Değişik: 26/11/1980- 2347/7 md.) Bu yerlerde gerek görülen hallerde 

Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek vergiler için muhtarın veya ihtiyar 

kurulu üyelerinden birinin huzuruyla tahsil dairesine menkul mal haczi 

yaptırmaya o mahallin en büyük mal memuru yetkilidir.” 

şeklinde düzenlenmiştir. 

30.06.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Seri A Sıra No 1 Tahsilat Genel 

Tebliğ uyarınca gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim 

vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim 

vergisi, şans oyunları vergisi ve damga vergisinden kaynaklı menkul mal haczi 

yapma işleminde köy muhtarı ve köy ihtiyar heyetinden birisine yaptırılmasına 

mahallin en büyük mal memuru yetkili kılınmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığına 

doğrudan bağlı olarak kurulan vergi dairesi başkanlıklarında bu yetki, 5345 sayılı 

Kanunun 33. maddesi gereğince vergi dairesi başkanına ait olduğu düzenlenmiştir.  

Dolayısıyla köylerde yapılacak menkul hacizlerinde köy muhtarı veya köy 

ihtiyar heyetinden bir kişinin hazır bulunması gerekir. Ancak bu düzenleme, 

günümüz konjonktürü içerisinde anlamını yitirmiş bir düzenlemedir. Zira, kişilerin 

hem mülkiyet hakkına hem de özel hayatın gizliliğine müdahalede bulunulan bir 

işlemde köy muhtarı veya ihtiyar heyetinden birinin yer almasının açıkça 

mahremiyetin dolayısıyla vergi mahremiyetinin ihlali anlamına geleceğini 

düşünmekteyiz. Her ne kadar idarenin bütünlüğü ilkesi gereği köy muhtarı ve ihtiyar 

heyetini vergi muameleleriyle uğraşan memur statüsünde kabul edebilecek olsak 

dahi 1950’lerden kalma bir uygulamanın zamanın şartları incelendiğinde makul 
                                                
56 Güneş, a.g.m., s. 1866. 
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kabul edilebilir olmasına rağmen günümüz koşulları altında hiçbir yönden kamu 

alacağının tahsili için makul ve ideal olmadığını düşünmekteyiz 57 . Maddenin 

düzenlendiği yıllarda ülke genelinde okur yazar oranının az olması ve nüfusun 

yoğunluğunun şehirlerde artmamış olması sebebiyle maddenin amacına hizmet 

edebildiği düşünülebilir. Ancak, yine de köy muhtarı ve köy ihtiyar heyeti üyelerinin 

köyde ikamet eden diğer kişilerin hem komşusu hem de akrabası olma ihtimali 

yüksek olması sebebiyle bu kişilerin dayanışma psikolojisi içerisine girerek aslında 

kamu alacağının tahsili yönünden çok başarılı bir sonuç elde edilmesi de mümkün 

değildir. 

Bu nedenle, köy muhtarı ve köy ihtiyar heyetinin menkul malların haczinde yer 

alması durumunu idarenin bütünlüğü ilkesi gereği vergi muamelelerinde yer alan 

memurlardan kabulü olası görünse de bu kişilerin konumları ve günümüz koşulları 

dikkate alındığında kamu borçlusunun özel hayatının gizliliğini açıkça ihlal ettiğini 

düşünmekteyiz58.  

Ayrıca, VUK md. 243 gereğince Gelir Vergisi Kanunu md. 54’e göre zirai 

işletme büyüklükleri belirli sınırların yukarısında olması halinde zirai işletme ekim 

sayım beyanı köy ve mahalle muhtarlıklarına yapılabilmektedir. Konumuz açısından 

düzenlemenin sonuçlarına baktığımızda köy muhtarları ve heyetlerinin bir nevi vergi 

idaresi memuru olarak görev yaptığı, ekim sayım beyanı ile ekilen arazinin genişliği 

ve ekimin nevi, beslenen hayvanların cins ve miktarları, meyve verebilecek ağaç 

sayısı, dikili arazinin genişliği gibi bilgileri defterlere kayıt etmekle ve verilen 

bilgilerin doğruluğunu araştırmakla görevli olduğu anlaşılmaktadır.  

Bu nedenle, köy muhtarı ve heyetinin her ne kadar köyün bir parçası olarak bu 

bilgilerin geneline vakıf olabilse de görevi gereği öğrenmiş oldukları bilgiler hem 

daha detaylı ve nitelikli bilgilerdir hem de bir nevi vergi idaresi adına hareket etmesi 

sebebiyle vergi mahremiyetine uymakla yükümlü kişilerden olduklarını 

düşünmekteyiz. 

2. Diğer Kanunlarda Yer Alan Kişiler 

                                                
57 İrfan Barlass, Kamu Alacaklarının Haciz Yoluyla Takibi, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, 
Aralık, 2017, s. 127. 
58 Barlass, a.g.e., s. 127. 
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a.  Kamu Denetçisi 

Kamu Denetçiliği kurumu, idarenin işlem ve eylemlerini kanunilik, iyi yönetim 

ve insan haklarına uygunluk yönlerinden denetlemektedir 59 . Böylelikle idarenin 

yerinde olmayan kararlarının düzeltilmesi, yönetimde şeffaflık ve dürüstlüğün 

sağlanarak kamu hizmetlerinde kalitenin ve standartların artırılması 

sağlanmaktadır60. 

6328 s. Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu madde 1 ile kanunun amacının 

idarenin her türlü eylem ve işemleri ile tutuma ve davranışlarını incelemek, 

araştırmak ve önermek olarak belirlenmiştir. Her ne kadar, kamu denetçisinin 

(ombudsman) kararları bağlayıcı olmayıp, tavsiye niteliğinde ve dostane çözüm 

kararı niteliğinde olsa da yargı yoluna başvurudan önce hakkı ihlal edilen kişi 

tarafından kullanılabilecek bir idari başvuru yolu olarak karşımıza çıkmaktadır61. 

Ayrıca her ne kadar kamu denetçisinin kararlarının bağlayıcılığı bulunmasa da 

hukuki etkisi bulunmaktadır. Zira, kamu denetçisinin kararı tamamlayıcı delil olarak 

kabul edilebilir, idare tarafından yapılan iş veya eylemlerden kaynaklanan 

sorumluluğun gereği idareden talep edilebilir62. 

Bu doğrultuda idari işlem niteliği taşıdığı için vergilendirme işlemleri ve 

vergilendirme işlemleri kapsamında idarenin tutum ve davranışları niteliğindeki tüm 

faaliyetleri kamu denetçiliği kurumunun inceleme alanına dahil olacaktır63. Aynı 

zamanda, kamu denetçisinin amaçları arasında mükellef haklarına ilişkin olası 

tehditleri teminat altına almak ve mükellef haklarının kullanımını teşvik etmeye 

çalışmak bulunmaktadır64. 6328 sayılı Kanun ile düzenlenmiş olan Kamu Denetçiliği 

Kurumuna şikayet yoluyla vergi uyuşmazlıkları için başvuru mümkündür65. 6328 s. 

Kanun md. 17’e göre Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru yapılmadan önce idari 
                                                
59 Erhan Tutal, Dünyada ve Türkiye’de Ombudsmanlık, Adalet Yayınevi, Ankara, 2014, s. 81-82. 
60 Onur Özcan, Vergi Ombudsmanı, Legal Yayınları, Ankara, Aralık, 2017, s. 121. 
61 Zeynep Müftüoğlu Hoş, “Kamu Denetçiliği Kurumu ve Vergi Uyuşmazlıklarında Uygulanması”, 
Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2014, S.114, s.294. 
62 Özcan, a.g.e., s. 244. 
63 Özcan, a.g.e. s. 207. 
64 Özcan, a.g.e., s. 249-250. 
65 Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından yayınlanan yıllık raporlara göre, “ekonomi, maliye ve vergi” 
alanında 2018 yılında 587, 2017 yılında 708, 2016 yılında 326 ve 2015 yılında 295 başvuru 
yapılmıştır. Bu veri Kamu Denetçiliği Kurumu’nun internet sayfasında yer alan yıllık raporlardan 
alınmıştır. (Çevrimiçi)  https://www.ombudsman.gov.tr/yillik-rapor/index.html, 16 Temmuz 2019. 
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başvuru yolları tüketilmelidir ancak telafisi güç veya imkansız zararların doğması 

ihtimali bulunan hallerde idari başvuru yolu tüketilmeden dahi başvurular kabul 

edilebilir.  Vergi uyuşmazlıkları için kamu denetçisine başvuru halinde, mükelleflere 

haklarının korunması ve mağdur oldukları durumların giderilmesi için uygulanan 

kriterler (adalet, hukuk, hakkaniyet, insan hakları) yönünden daha geniştir66 . Bu 

nedenle, birçok ülkede vergi ombudsmanlığı kurumu da yer almaktadır67.  

Vergi uyuşmazlıkları için kamu denetçisine başvuru yapılması halinde, VUK 

md. 5’te kamu denetçisinin sayılmamış olması sebebiyle kamu denetçisinin vergi 

mahremiyetinin ihlali nedeniyle cezai sorumluluğu doğmayacaktır. Ancak, KDKK 

md. 17 ile başvuru sahibinin talebi üzerine başvurunun gizli tutulacağı 

düzenlenmiştir. Bu düzenleme, kamu denetçisinin vergi mahremiyetine uymak 

zorunda olan kimselerden sayılmaması nedeniyle vergi mahremiyeti açısından 

olumlu bir düzenlemedir68. Fakat KDKK md. 17 düzenlemesinin vergi mahremiyeti 

ilkesi için yeterli bir düzenleme olmaması ve bireyler açısından kamu denetçiliği 

kurumuna başvuru yolunun vergi uyuşmazlıkları açısından bir seçenek olması 

sebebiyle, VUK md. 5 düzenlemesine vergi mahremiyeti ilkesine uymakla yükümlü 

olan kişilere kamu baş denetçisi ve denetçilerinin ayrıca eklenmesi gerektiği 

görüşündeyiz69.  

b. Sayıştay Çalışanları 

Sayıştay’a ilişkin temel düzenleme Anayasa’da yer almaktadır. Anayasa’da yer 

alan düzenlemeye göre Sayıştay’ın iki temel görevi bulunmaktadır. Bu görevler 

yasama organı adına denetim görevi yapması ve yargısal nitelikteki bütçe 

uygulamalarından sorumlu olarak görev alanların hesaplarının aklanması ve açık 

çıkarılmasıdır 70 . Anayasa md. 160’a göre “Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi 

kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve 

giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve 

                                                
66 Özcan, a.g.e., s. 244. 
67 Avusturalya, Güney Afrika, Hindistan, Kanada ve Pakistan’da Vergi Ombudsmanı örgütlenmesi 
bulunmaktadr. Ayrıntılı bilgi için bkz. Özcan, a.g.e., s. 262 vd.. 
68  Gamze Gümüşkaya, “Vergi Ödevlisinin Kamu Denetçiliği Kurumu’na Başvuru”, İÜHFM, C. 
LXXIV, S. 1, 2016, s. 284. 
69 Gümüşkaya, a.g.m., s. 284. 
70 Güneş, a.g.m. s. 1867, 1868. 
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sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen 

inceleme, denetleme ve hükme bağlama islerini yapmakla görevlidir.”.  

Sayıştay Kanunu md. 5 ile Sayıştay’ın görevleri sayılmıştır. Bu görevlerden 

Sayıştay Kanunu 5. maddesinin b. bendi uyarınca Sayıştay’a “Genel yönetim 

kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve 

işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını 

denetler, sorumluların hesap ve işlemlerinden kamu zararına yol açan hususları 

kesin hükme bağlar.” görevi verilmiştir.  

 Bu doğrultuda Sayıştay Kanunu md. 6/2 ile Sayıştay’ın denetimine giren 

işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu idareleri ile bankalar dahil diğer 

gerçek ve tüzel kişilerden isteyebileceği düzenlenmiştir. Benzer şekilde Sayıştay 

Kanunu md. 9 ile kamu idareleri ve görevlilerine, Sayıştay denetçilerinin 

isteyecekleri bilgi, kayıt ve belgeleri vermeye, işlem, faaliyet ve malların fiili ve 

fiziki durumlarını gecikmeksizin gösterme zorunluluğu getirilmiştir. 

Kamu mali yönetimine yön veren ve kamu denetiminin sınırını belirleyen bir 

diğer kanun 5018 s. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’dur71. Bu kanun ile 

Sayıştay kanunu Sayıştay’ın denetimi ile uyumlu olarak hazırlanmıştır. Bu nedenle 

Sayıştay’ın denetim ile ilgili görevinin dayanağı olarak üç kaynak belirtebiliriz. 

Bunlar Anayasa, Sayıştay Kanunu ve Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’dur. 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Sayıştay’a üçüncü bir görev olarak 

raporlama görevi de verilmiştir72. 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu md. 38 ile ilgili kanunlarda tarh, 

tahakkuk ve tasil işlemlerinin zamanında ve eksiksiz yapılmış olmasından bu 

işlemlerde görevli ve yetkili olanların sorumlu olduğu belirtilmiştir. Bu düzenlemeye 

paralel olarak da Sayıştay’ın kamu idareleri hakkında hazırlanan denetim 

raporlarından faydalanabileceği Sayıştay Kanunu md. 46 ile düzenlenmiştir.  

Bu nedenle, Sayıştay denetim mekanizması her ne kadar karmaşık olsa da 

Anayasa, Sayıştay Kanunu ve Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan 

düzenlemelerden Sayıştay’ın denetim görevi kapsamında olan idareleri, gelirlerinin 

                                                
71 M. Kamil Mutluer, Erdoğan Öner, Arife Çoşkun, Sayıştay Hukuku, İstanbul, 2015, s. 57. 
72 Güneş, a.g.m., s. 1868. 
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hiçbir aşaması ile sınırlandırılmaksızın vergi alacağının geçtiği tüm aşamalarda 

geçerlidir 73 . Sayıştay Kanunu bünyesinde çalışanlardan denetim faaliyetinde 

bulunanların mükellefler ve mükelleflerle ilgili kimseler hakkında bilgilere 

ulaşacağını söyleyebiliriz. Bu nedenle, vergi mahremiyeti ilkesinin Sayıştay’ın 

denetim faaliyetinde bulunan çalışanları açısından da geçerli olduğu görüşündeyiz74. 

                                                
73 Güneş, a.g.m., s. 1872. 
74 Ayrıntılı bilgi için bkz., Güneş, a.g.m., 1872.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

VERGİ MAHREMİYETİNİN İSTİSNALARI 

Vergi mahremiyeti hukuk sistemlerinde yer almasıyla bir süre katı bir şekilde 

uygulanmış, ancak demokratik gelişmelerin etkisiyle toplumun şeffaflık ve bilgi 

talepleri artmış ve sadece vergi idaresinin yetkileri kapsamında yaptığı vergi 

denetimlerinin yetmediği, toplumsal denetimin de önemli bir baskı unsuru 

olabileceği kabul edilmeye başlanmıştır 1 . Bu nedenle, sadece vergi idaresi ile 

mükellef arasında olan bilgi paylaşımının kişisel hakları ihlal etmeyecek şekilde 

toplumla paylaşılmasına olanak verecek ve aynı zamanda toplumun vergi denetimine 

baskı unsuru olarak kullanılmasını sağlayacak bazı istisnalar zaman içerisinde 

öngörülmüştür. Vergi mahremiyetini sınırlandıran ilk istisna 1964 yılında 

getirilmiştir. Ancak, madde düzenlemesine zaman içerisinde birçok istisna getirilmiş 

olup, aynı zamanda başka kanuni düzenlemeler, uluslararası anlaşmalar ile bu 

sınırlamaların sayısı zamanla artmıştır2. 

Vergi mahremiyetinin istisnaları VUK md. 5 ve AATUHK 107’de sayılmıştır. 

Söz konusu madde hükümlerinde sayılan hususların varlığı halinde vergi 

mahremiyeti ihlal edilmiş sayılmayacaktır. Bu hallerin varlığı hukuka uygunluk 

sebeplerinden olduğundan VUK md. 362 ve TCK md. 239 kapsamında suç meydana 

gelmeyecektir. 

I. Beyan Edilen Matrahların İlan Edilmesi 

VUK madde 5/3 ile gelir vergisi mükelleflerinin yıllık gelir vergisi ve sermaye 

şirketlerinin kurumlar vergisi matrahlarının, beyannamelerin verildiği yıl, mükellefin 

bağlı oldukları vergi dairelerine asılacak cetveller ile ilan edilmesi hüküm altına 

alınmıştır. Bu düzenleme, VUK’na 26/6/1964 tarih ve 485 sayılı kanun ile 

getirilmiştir.  

                                                
1 Taşkıran, a.g.m.. 
2 Leyla Ateş, “Türkiye’de Vergi Mahremiyetinin Sınırları: Yurtiçi ve Yurtdışı Bilgi Paylaşımında”, 
Vergi Hukukunda Bilgi Toplama ve Açıklamanın Sınırları, Ed. Billur Yaltı, Beta Yayınları, 
İstanbul, 2016, s. 170. 
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72 Seri No’lu VUK Genel Tebliği (RG:08.07.1964) 3  ile VUK md. 5 

kapsamında düzenlenen vergi mahremiyetinin korunacağı ancak, mükelleflerin 

beyan ettikleri vergi miktarlarının açıklanmasının vergi güvenliğini sağladığı ve 

uygulamaya yeni bir yön verilmesi için beyan edilen matrahların vergi dairesinde 

asılacak cetvellerle ilan edileceği belirtilmiştir. 

VUK md. 5/3 düzenlemesinin madde gerekçesinde mükellef ve ilgili bütün 

kişilere ve işlemlerine yeterli bir şekilde vergi mahremiyetine ilişkin koruma 

getirildiğini, bu madde ile istisnanın sadece “kamu yararının korunması” amacıyla 

getirildiği vurgulanmıştır. Beyan edilen matrahların ilan edilmesinin amacı kanun 

gerekçesinden de anlaşılacağı üzere gerçeğe aykırı beyanda bulunma durumunu 

ortadan kaldırmak ve vergi matrahlarının denetimini kolay yapabilmektir. Zira beyan 

edilen matrahların ilan edilmesi ile birlikte, beyan edilen matrahlarda bir hata veya 

yanlışlık olduğuna ilişkin bilgi sahibi olabilecek kişilerin bilgi ve belgeleri yetkili 

mercilere bildirimde bulunması kolaylaştırılmış olmaktadır. Ayrıca, matrahların 

beyanı, mükelleflerin kendi sektörleri içerisinde iş hacimlerinin hem kendileriyle 

aynı meslek grubu içinde olanlar tarafından hem de müşterileri tarafından bilinmesi 

sebebiyle, sektörel olarak imaj kaybına uğramamak amacıyla doğru matrah 

beyanında bulunma baskısı altında kalmalarını sağladığı belirtilmektedir4. 

Oysa gerekçesinde getirilen istisnanın kamu yararı sebebiyle olduğu 

belirtilmişse de nasıl ve ne ölçüde bir kamu yararı sağlayacağı konusunda bir açıklık 

bulunmamaktadır 5 . Gelir vergisi mükelleflerinin yıllık gelir vergisi, sermaye 

şirketlerinin kurumlar vergisi beyanname matrahları ile gelir ve kurumlar 

vergilerinin ilan edilmesinde herhangi bir kamu yararı olduğunu düşünmemekteyiz. 

Zira bu ilan ile birlikte kişi ve kurumların ticari kapasiteleri ortaya konulmakta ve 

bizce ticari kapasitelerinin herkes tarafından bilinmesinin serbest piyasa koşulları 

değerlendirildiğinde kamu yararından çok, mükellefler üzerinde ticari bir baskının 

                                                
3  72 Seri No’lu VUK Genel Tebliği, (Çevrimiçi), http://www.gib.gov.tr/node/89086, 16 Temmuz 
2019. 
4 Yiğit, a.g.e., s. 197; Serhat Tabanca, “Vergi Mahremiyeti İlkesi”, Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2018, s. 60, 61. 
5 Solak Akman, a.g.t., s. 62. 
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yaratıldığını düşünmekteyiz. Bu durumun mükellefler üzerinde kuralsız bir baskı 

yarattığını düşünmekteyiz.  

Kanun maddesi 2365 sy. K.’un 2. maddesi6 ile değiştirilmeden önce yapılacak 

olan ilanın, vergi dairesinde cetvellerle asılmasından sonra ayrıca kitap haline 

getirileceği ve Resmi Gazetede yayımlanacağı düzenlemesi vardı. Ancak, güncel 

düzenleme ile durumun kitap halinde ve R.G.’de yayınlanması kaldırılmış olmakla, 

istisna durumu cetvel ile sınırlı kalmıştır.  

Yapılan düzenlemeden de açıkça anlaşılacağı üzere, vergi mahremiyeti 

hakkının istisnası kapsamında olan vergiler sadece gelir vergisi mükelleflerinin yıllık 

gelir vergisi, sermaye şirketlerinin kurumlar vergisi beyannamelerinde gösterdikleri 

matrahlara ilişkin ilanıdır7. Bunlar dışında herhangi bir verginin ilan edilmesi her 

zaman hukuka aykırı olacaktır8. 

Aynı zamanda vergi dairesince yapılacak ilanın mükellef tarafından 

beyannamenin verildiği yıl içerisinde yapılması gerekmektedir9. Bu süre geçtikten 

sonra yapılan ilanlar vergi mahremiyetinin istisnası kapsamında 

değerlendirilmeyecek ve hukuka aykırı olacaktır. 

VUK md. 5/3’ün uygulaması açısından bir diğer sınırlama ise, yapılan ilanda 

mükelleflerin ad ve unvanlarının da yer alacağı ile ilgilidir. Bir diğer deyiş ile 

mükelleflerin talebi üzerine, ad ve unvanlarının listede yer almaması gibi bir olanak 

yoktur. Zira kanunun açık düzenlemesine göre yapılacak olan ilanlarda mükelleflerin 

ad ve unvanlarının da yer alması gerekmektedir. Bu nedenle, mükelleflerin ad ve 

unvanlarının açıklanması vergi mahremiyetinin istisnası kapsamındadır. Ancak, 

mükellefin ad ve unvanı dışında başka kişisel verilerinin örneğin, yaş, adres vb. 

                                                
6  Madde metninde ilanda yer alan bilgilerin ayrıca kitap haline getirileceği veya R.G.’de 
yayımlanacağına ilişkin düzenleme 2365 sy. K.’un 2. maddesi ile kaldırılmıştır. 
7 Özyer’e göre, ilan edilecek kurumlar vergisi mükellefleri kapsamına sadece sermaye şirketlerinin 
alınmasının sebebi olarak, sermaye şirketleri dışında kalan ve kurumlar vergisi mükellefi olan 
kooperatifler, iktisadi kamu müesseseleri ve dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin, vergi kaçırma 
veya vergiden kaçınma ihtimallerinin düşük olduğu ve bu nedenle ayrıca bir kamuoyu baskısına gerek 
duyulmamasına bağlamıştır. Mehmet Ali Özyer, Açıklama ve Örneklerle Vergi Usul Kanunu 
Uygulaması, Güncelleştirilmiş 8. Baskı, Maliye Hesap Uzmanları Derneği, 2018, s.25-26. 
8 Sahir Erman, Vergi Suçları, Ticari Ceza Hukuku-VI, İ.Ü. Fen Fakültesi DSİ İşletmesi Prof. Dr. 
Nazım Terzioğlu Basım Atölyesi, İstanbul, 1988, s. 103. 
9 Yiğit, a.g.e., s. 197. 
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bilgisinin yer alması halinde, durum vergi mahremiyetinin istisnası kapsamında 

kalmayacaktır.  

Madde düzenlemesi ve bu düzenlemeden kaynaklı olarak uygulamada yaşanan 

sorunlar sebebiyle, düzenlemeye eleştiri getirilmektedir. Beyan edilen matrahların 

ilanının sadece il bazında en yüksek vergi tahakkuk ettiren mükelleflerden oluşması, 

ayrıntılı bir açıklamanın yer almamasının hukuka aykırı olduğu değerlendirmesi 

yapılmaktadır 10 . Ancak bu görüşe, bu ilanların hiç yapılmaması gerektiğini 

düşündüğümüz için katılmamaktayız. 

Maliye Bakanlığının bir başka uygulaması olarak her yılın hesap dönemine 

ait gelir ve kurumlar vergisi tahakkuk tutarlarını esas alarak hem il bazında hem de 

Türkiye genelinde tahakkuk tutarı en yüksek mükelleften başlayarak oluşturdukları 

listenin mükelleflerden ilan için ayrıca izin alınıyor oluşu hakkında; bir kısım 

yazarlar, 11  mükelleflerden ayrıca izin alınmaması gerektiğini savunurken, bazı 

yazarlar, 12  bu listelerin VUK md. 5/3 kapsamında olmadığı ve bu nedenle de 

mükelleflerden alınan izinler ile durumun VUK md. 5 kapsamında hukuka uygun 

hale getirildiği, ancak yapılan ilanın hukuki dayanaktan yoksun olduğu 

değerlendirmesini yapmaktadır. Bizim de katıldığımız görüşe göre, toplum içinde 

bilinen adıyla vergi rekortmenleri listesinin VUK md. 5/3 kapsamında 

değerlendirilmesi mümkün değildir. Ayrıca, vergi mahremiyeti ilkesi bir bütün 

olarak düşünüldüğünde mükellefin rızası bir hukuka uygunluk sebebi 

sayılmamalıdır. Zira mükelleften rızasını talep eden vergi idaresi, devleti temsil 

etmekte ve dolayısıyla mükellefin karşısında, güçlü bir otoriteye, fiili ve hukuki güce 

sahiptir. Böyle bir kurumun rıza talebi mükellefler üzerinde baskı yaratacaktır. Bu 

nedenle, rıza unsurunun varlığı vergi mahremiyeti açısından aranmamalı ve durumu 

meşrulaştırmamalıdır. Aynı zamanda, vergi rekortmenleri listesi ile vergisini 

                                                
10 Gürol Ürel, Güncel Vergi Usul Kanunu Uygulaması, Seçkin Yayınları, 6. Baskı, Ankara, 2016, s. 
76. 
11 Ürel, a.g.e., s. 77; Onur Elele, “Mükellefler Üzerinde Toplumsal Baskı Yaratarak Vergi Gelirlerinin 
Arttırılması Üzerine Bir Öneri”, Yaklaşım Dergisi, Yıl: 16, S.192, Aralık 2008, s. 72.  
12 Solak Akman, a.g.t., s. 66-67. 
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zamanında ve eksiksiz ödeyen mükellefler içerisinde en yüksek vergiyi ödeyenlerin 

ilan edilmesiyle eşitlik ilkesi de ihlal edilmektedir13. 

II. Maliye Bakanlığınca Vergi ve Ceza Miktarlarının Açıklanması 

Vergi mahremiyetinin VUK md. 5/4 düzenlemesinde, mükelleflerin vergi 

tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde 

ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarlarının Maliye Bakanlığınca 

açıklanabileceği belirtilmiştir. 

Bu düzenleme ile hem kamuoyunun vergi konusunda bilgilendirilmesi hem de 

toplumda vergi bilincinin yerleşmesini sağlayarak kamuoyu denetimi yoluyla 

mükelleflerin ödevlerini tam ve zamanında yerine getirebilmesi amaçlanmıştır. 

Kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi 

ve ceza miktarlarının açıklanması konusunda yetki Maliye Bakanlığına verilmiştir. 

Maliye Bakanlığı bu yetkisini taşra teşkilatlarına da devredebilmektedir.  

03.08.2019 tarihli ve 508 sıra nolu VUK Genel Tebliğ uyarınca 2019 yılında, 

açıklamaların vergi dairelerinin ilan koymaya mahsus yerlerine 26/8/2019 ile 

9/9/2019 tarihleri (bu tarihler dahil olmak üzere) arasında Türkiye genelindeki vergi 

dairelerinde asılmasına, 10/9/2019 ile 24/9/2019 tarihleri arasında ise Gelir İdaresi 

Başkanlığının internet sitesine konulmasına karar verilmiştir.  

508 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğ uyarınca 2019 yılı için yapılacak olan 

açıklama kapsamına her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan 

veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınması 

kararlaştırılmıştır. 508 Sıra nolu VUK Genel Tebliğine göre “31/12/2018 tarihi 

itibarıyla vadesi geldiği halde 30/6/2019 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve 

nev'i itibarıyla Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 293) ile açıklama 

kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 1/6/2018-31/5/2019 tarihleri 

arasında kesinleşen tarhiyatların” dikkate alınacağı belirtilmiştir. Aynı genel 

tebliğin üçüncü maddesi ile açıklama kapsamında olmayan hususlar belirtilmiştir. 

VUK md. 5/4’de ki düzenlemeden ve VUK 508 Sıra Nolu Genel Tebliğ 

açıklamalarından da anlaşıldığı üzere, VUK md. 5/3’de ki düzenlemeyi de içine 
                                                
13 Ekmekci Çalıcıoğlu, Ateşağaoğlu, a.g.m., s. 1786. 
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alarak, sadece gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini değil tüm vergi türlerinde 

mükelleflerin kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesinde ödenmeyen vergi ve 

cezaların ilanını kapsamaktadır. VUK md. 5/4 daha genel bir düzenleme olması14 

nedeniyle yalnızca gelir ve kurumlar vergisine özgü olan VUK md. 5/3 işlevsiz hale 

getirilmiş olmaktadır15.   

VUK md. 5/4 ile yapılan düzenlemenin karışık ve belirsiz olduğu gerekçesiyle 

düzenlemeye bazı eleştiriler getirilmiştir. Bu eleştirilerden biri, VUK md. 5/4 

düzenlemesi getirildiğinde, daha özel bir düzenleme olan VUK md. 5/3’ ile 

belirsizliğe ve karışıklığa sebebiyet verdiği kanaatidir16. 

Bir diğer eleştiri ise düzenlemenin çelişkiler barındırdığına ilişkindir. 

Düzenlemenin, vadesinde ödenmeyen vergi ve cezaların ilan edileceğini belirtirken, 

vadesinde ödenen vergi ve cezaların ilan edilmeyeceği sonucu çıkaracağını ancak, 

düzenlemede aynı zamanda kesinleşen vergi ve cezaların da açıklanacağına yer 

verilmiş olmasının çelişkili olduğu belirtilmiştir17. 

Ayrıca, Genel Tebliğ ile her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu 

olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin ilan 

kapsamında oluşu önemli bir eleştiri konusu olmuştur. Zira bazı mükelleflerin birden 

fazla vergi dairesinde ayrı faaliyetleri sebebiyle kaydı bulunabilmesi mümkündür. 

Ancak, vergi ve ceza tutarının her bir vergi dairesi nezdinde 250.000 TL ve daha 

fazla olması halinde mükellefin ilan kapsamına alınıyor oluşu, bazı mükelleflerin 

aslında toplamda vergi dairelerine borcu parasal sınırın üstünde olmasına rağmen her 

bir vergi dairesi özelinde ayrıca bakılması sebebiyle ilana dâhil edilememektedirler. 

Bu nedenle, ilana konu vergi ve ceza toplam alt sınırının her bir mükellef nezdinde 

                                                
14 Solak Akman, a.g.t., s. 68. 
15 Ekmekci Çalıcıoğlu, Ateşağaoğlu, a.g.m., s. 1786-1787. 
16 Benzer görüşler için bkz., Ürel, a.g.e., s. 77; Taş, a.g.t., 101.; Solak Akman, a.g.t., s. 68., Ağar ise, 
VUK md. 5/4 hükmünün ilk cümlesinin mevzuatımıza girmesiyle sınırlı bir uygulama alanı olan VUK 
md. 5/3 hükmünün kaldırılması gerektiğini ifade etmektedir. Ağar, a.g.m., s. 374; Özcan’a göre, 
kanun her iki hükmü arasında özel-genel norm ilişkisi vardır. Bu nedenle, VUK md. 5/4’ün ilk 
cümlesinin uygulama alnını VUK md. 5/3’e göre şekillendirmek gerekir. Onur Özcan, “Türk 
Hukukunda Vergi Suçları”, Doktora Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
İstanbul, 2014, s. 293, s. 289. 
17 Ürel, a.g.e., s. 77; Taş, a.g.t., 101. 



 

 
 92 

bakılması gerektiği belirtilmektedir18. Mükellefler arasında böyle bir ayrım yapılıyor 

oluşu vergi güvenliği ve vergide eşitlik ilkesine aykırılık yaratmaktadır. Yapılan 

parasal ayrım sebebiyle, bazı mükelleflerin istisna kapsamı dışında kalıyor olması, 

diğerleri aleyhine haksız ve adil olmayan bir durum yaratılarak, hak ve özgürlükler 

açısından da ayrışmaya sebebiyet verme riskini taşımaktadır19. 

VUK md. 5/4 düzenlemesi kapsamında mükellefler hakkında kesinleşen vergi 

ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarlarının 

açıklanması mükelleflerin idari yaptırım kanalı ile cezalandırılması anlamına 

gelmektedir20. Bu nedenle, bu düzenlemenin hem Türk Medeni Kanun’u md. 24/2’de 

yer alan kişilik haklarının ihlaline, hem de VUK md. 5/7’nin ihlaline sebebiyle 

verdiğini düşünmekteyiz.  

VUK md. 5/7 “Açıklanan bu bilgiler ele alınarak mükelleflerin haysiyet, 

şeref ve haklarına tecavüz edilemez.”  düzenlemesi ile mükelleflerin kişisel 

haklarına ve haysiyetlerine zarar verilemeyeceği garanti altına alınmıştır. Bu 

nedenle, vergilendirme süreçlerinde mükellefler hakkında öğrenilen bilgilerin 

kullanılması durumunda aynı zamanda mükelleflerin kişisel haklarına ve haysiyetine 

zarar verilmesi de vergi mahremiyeti kapsamında değerlendirilecek ve hukuka aykırı 

kabul edilecektir. Mükellefin kişisel haklarına ve haysiyetine zarar verilmesi durumu 

TMK md. 24/2 gereğince, ancak mükelleflerin bireysel rızası, kamusal yarar ya da 

daha üst özellikli özel yarar veya kanunun belirlemiş olduğu bir yetkinin 

kullanılması nedenlerinden biriyle haklı kılınmadıkça hukuka aykırı olacaktır. Bu 

nedenle, kamusal yararın VUK md.5/4 ile sağlanmaya çalışılmasının hem hukuka 

aykırı olduğunu hem de gereksiz bir düzenleme olduğunu düşünmekteyiz. 

Mükellefler hakkında vergilendirme sürecinde yapılan hakaret, iftira veya 

gerçeği yansıtmayan söylentiler, aşağılayıcı davranışlar vb. gibi tutumlar sebebiyle 

mükelleflerin kişilik haklarının zedelenmesi vergi mahremiyeti kapsamında 

değerlendirilecek ve VUK md. 5’in ihlali sonucunu doğuracaktır. Bu nedenle, 

vergilendirme sürecinde mükelleflerin sadece meslekleri gereği, iş ilişkilerinden 

                                                
18 Taş, a.g.t., 101-102. 
19 Solak Akman, a.g.t., s. 74. 
20 Ekmekci Çalıcıoğlu, Ateşağaoğlu, a.g.m., s. 1786. 
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kaynaklanan bilgiler ile özel hayatlarına ilişkin bilgilerin gizliliği değil aynı zamanda 

kişilik hakları da vergi mahremiyeti kapsamında güvence altına alınmıştır.  

VUK md. 5’in bu istisnası kapsamında değerlendirilebilecek bir başvuru Bilgi 

Edinme ve Değerlendirme Kuruluna yapılmıştır. Her ne kadar BEDK başvuruyu 

VUK md. 5 kapsamında değerlendirmese de yargı kararı ile yapılan başvurunun 

VUK md. 5’de düzenlenen istisna kapsamına girmesi sebebiyle davanın kabul 

edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu olayda, Maliye Bakanlığı’na Bergama 

ilçesinde faaliyette bulunan çok uluslu bir şirketin “ne kadar kurum kazancı beyan 

ettiği, ne kadar vergi tahakkuk edildiği, bunun ne kadarının tahsil edildiği, vergi 

borçlarının ne kadarının ihracatta vergi iadesi yoluyla mahsup suretiyle ödendiği, 

vergi idari para cezası olup olmadığı” sorulmuştur. Maliye bakanlığı vermiş olduğu 

cevapta, VUK md. 5 hükmü gereğince mükelleflerin muamele, hesap durumları, 

işlerine ve işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine, şahıslarına yönelik 

hususların ifşa edilemeyeceğini ancak, vergi levhası ile açıklanan hususların 

bildirilebileceği belirtilerek, vergi levhası dışındaki bilgilerin verilmesini VUK md. 5 

hükmü gereğince reddetmiştir. Bunun üzerine BEDK’na başvuruda bulunulmuştur. 

BEDK, Maliye Bakanlığının kararını hukuka uygun bulmayarak, kamu yararını 

yakından ilgilendiren konularda bilgi edinme taleplerinin karşılanması gerektiğini 

belirtmiştir21. Ancak, Maliye Bakanlığı BEDK’nın vermiş olduğu karara uymamıştır. 

Bunun üzerine bilgi verme talebinin reddi işleminin iptali talebi ile dava açılmış ve 

Ankara 4. İdare Mahkemesi vermiş olduğu kararda, gelir ve kurumlar vergisi 

mükelleflerinin beyanları üzerine tarh olunan vergiler ile kesinleşmiş vergi ve ceza 

miktarlarının Maliye Bakanlığı veya Bakanlığın yetkili kıldığı birimler vasıtasıyla 

açıklanması öngörüldüğü için, talep edilen bilgilerin vergi mahremiyetinin istisnası 

kapsamında oluğu belirtilerek, Maliye Bakanlığının VUK md.5’e dayanarak talebi 

reddetmesini hukuka aykırı bulmuştur.22 

                                                
21  BEDK, 2005/438 sayılı ve 15.06.2005 tarihli kararı, (Çevrimiçi) 
https://www.bilgiedinmehakki.org/doc/BEDK_kararlar.pdf, 16 Temmuz 2019. 
22 Ateş, a.g.m., s. 180. 
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III. Adli veya İdari Soruşturma Amacıyla Gerekli Olan Bilgilerin Verilmesi 

Anayasa’nın 127/5 madde düzenlemesi ile idari işleve göre ayrı hukuksal 

statülere bağlı farklı kuruluşların bir bütün olduğunu ifade eden23, idarenin bütünlüğü 

ilkesi düzenlenmiştir. VUK’nun 5/4 maddesinin üçüncü cümlesinde yer alan 

düzenleme idarenin bütünlüğü ilkesinin bir yansımasıdır. VUK md. 5/4 üçüncü 

cümle düzenlemesine göre, kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturmalarla 

ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgelerin verilebileceği ve bu durumun vergi 

mahremiyetini ihlal etmeyeceği düzenlenmiştir.  

Bu düzenlemenin yapılma amacı, soruşturmaların daha etkin bir şekilde 

yürümesini sağlayarak, kamu görevlileri için öngörülen disiplin ve adli cezaların 

işlerliğinin ve caydırıcılığının artırılarak, daha şeffaf bir kamu yönetimi anlayışı 

içinde yolsuzlukları önlenmektir.  

Madde gerekçesi24 ile düzenlemenin, hukuk devletinin bir gereği olarak yasa 

dışı işlemlerin kontrol altına alınması ve devletin mali haklarının korunması 

amaçlandığı belirtilmiştir. Bu doğrultuda, soruşturma yapanların görevlerini daha 

etkin yapmaları sağlanarak, bilgi verilmesi durumunun bir hukuk ihlali olmadığı 

belirtilmiştir. 

Madde düzenlemesine ve gerekçesine göre kendilerine bilgi verilen kişi ve 

kurumlar da vergi mahremiyeti kapsamına alınmış ve bu sayede bu kişilerin 

mükellefler hakkında öğrendikleri bilgi ve belgelerin gizli kalması sağlanarak, bu 

kişilerin de yetkilerini kötüye kullanmalarının önlenmesi hedeflenmiştir.  

VUK 5/4 maddesinin üçüncü cümle kapsamında bilgi ve belge talep edebilecek 

olanlar kamu görevlileridir. Bu nedenle, 3. kişiler ve gerçek tüzel kişiler bu 

kapsamda bilgi ve belge talep edemezler. 

Maliye Bakanlığı, B.07.0.GEL.0.28/2803-5-805/41932 sayı ve 08.09.2000 

tarihli Özelgesi ile bir anonim şirketin, bir mükellefe ait kesinleşmiş herhangi bir 

                                                
23 Anayasa Mahkemesi’nin 2011/11 E., 2011/151 K., 03.11.2011 tarihli kararı, (Çevrimiçi) 
http://kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/d153719e-aca1-42d4-9ac8-
bb329988772c?excludeGerekce=False&wordsOnly=False 16 Temmuz 2019. 
24 GİB Mevzuat- Gerekçeler, s. 349-350, (Çevrimiçi), 
https://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/gerekceler/6183/tvk_4369_sayili_kanun_1.pdf, 16 
Temmuz 2019. 
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cezasının bulunup bulunmadığının istemesinin, kamu görevlilerince yapılacak adli ve 

idari soruşturmalarla ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler kapsamında 

değerlendirilemeyeceği belirtilmiştir. Anonim şirket tarafından istenen bilgilerin 

ancak mükellefin kendisinin bizzat istemesi halinde verilebileceği belirtilmiştir. 

Özelge ile ancak, idari ve adli soruşturma yapan kamu görevlilerince istenen 

belgelerin verilebileceği ve kendilerine bilgi verilen kişilerin de öğrendikleri bilgiler 

vergi mahremiyeti kapsamında olduğu için ifşa edemeyecekleri bir kez daha 

belirtilmiştir. Benzer şekilde, Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin denetimi sırasında 

kontrolörler kooperatifin vergi borçlarını vergi idaresinden talep etmiştir. 

B.07.0.GEL.0.28/2803-5 - 33 sayılı Özelgesi ile istenilen bilginin vergi mahremiyeti 

kapsamında olduğu ve ancak kooperatifin doğrudan ilgili vergi dairesine başvurması 

halinde istenilen bilgilerin verilebileceği belirtilerek,  talep reddedilmiştir. 

VUK  5/4 maddesinin üçüncü cümlesine göre adli soruşturma yapmakla yetkili 

kamu görevlileri, vergi mahremiyeti kapsamındaki bilgi ve belgeleri soruşturmayla 

ilgisi ve soruşturma kapsamı ile sınırlı kalmak üzere talep edebilirler. Zira kanunun 

açık lafzi düzenlemesine göre adli ve idari soruşturmalarla ilgili olarak görevlilerce 

talep edilen bilgi ve belgelerin verilip verilmemesi konusunda vergi idaresine bir 

takdir hakkı tanınmıştır. Ancak, adli soruşturmalarda, talep edilen bilgi ve belgelerin 

vergi mahremiyeti kapsamında olduğu ileri sürülerek verilmemesi mümkün değildir. 

Zira CMK md. 161’e göre Cumhuriyet Savcıları, kamu görevlilerinden adli 

soruşturma kapsamında her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir ve kamu görevlileri 

de bu talepleri gecikmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür.  

Bu nedenle, vergi idaresinin VUK 5/4 kapsamında kamu görevlilerince talep 

edilen bilgi ve belgelerin verilmesi konusundaki takdir yetkisi sadece idari 

soruşturmalar için mevcuttur 25 . İdari soruşturmalarda, idari faaliyetlerin 

denetlenmesi sebebiyle istenilen bilgi ve belgelerin soruşturma kapsamında olup 

olmadığı ve talepte bulunan kamu görevlisinin yetkili olup olmadığı her bir 

soruşturma özelinde ayrıca incelenmekte ve kamu kurum ve kuruluşunun talebi 

reddedilebilmektedir.  

                                                
25 Özcan’a göre, vergi idaresinin sahip olduğu takdir hakkının sadece idari soruşturmalar kapsamında 
olması, madde gerekçesindeki amaç ile örtüşmemektedir. Özcan, a.g.t., s. 292. 
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Maliye Bakanlığı B.07.0.GEL.0.28/2803-5-803/37030 sayılı ve 04.08.2000 

tarihli Özelgesi ile üniversitede, kamu görevlilerince yapılacak adli ve idari 

soruşturmalarda, öğretim üyesinin serbest meslek faaliyetinden dolayı mükellefiyet 

kaydının bulunup bulunmadığına ilişkin talebin kabul edilmesinin mümkün olduğu 

belirtilerek, üniversitenin talebi kabul edilmiştir. Ancak, Maliye Bakanlığının 

B.07.0.GEL.0.28/2803-5- 746/ 16933 sayı ve 29.04.1997 tarihli Özelgesi ile Sanayi 

ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından, bir mükellef hakkında talep edilen vergi 

inceleme raporu, vergi mahremiyeti gerekçesiyle reddedilmiş ve gerekli bilgi ve 

belgelerin mükelleften temin edilebileceği belirtilmiştir. 

VUK md. 5/6’ya 21.03.2018 tarihinde yapılan kanun değişikliği ile kamu 

kurum ve kuruluşları tarafından ilgili kanunları uyarınca mükelleflerden talep 

edilebilen, kurum ve kuruluşların görevleriyle doğrudan ilgili ve görevlerinin ifası 

için zorunluluk ve süreklilik arz eden bilgilerin, bu kurum ve kuruluşlara verilmesi 

vergi mahremiyetinin istisnası kapsamına alınmıştır. 

VUK md. 5/6 kapsamında verilebilecek olan bilgiler, kamu kurum ve 

kuruluşlarının doğrudan görevleriyle ilgili olan ve görevleri sebebiyle zorunluluk ve 

süreklilik arz eden bilgilerden olması gerekir. Bu nedenle, hangi bilgilerin kamu 

kurum ve kuruluşlar için zorunluluk arz ettiği ve görevleriyle alakalı olup 

olmadığının değerlendirmesinin her olay özelinde ve kendine has koşullarına göre 

yapılması gerecektir. Bu konuda paylaşılacak bilgilerin kapsamı ile ilgili olarak 

Maliye Bakanlığına usul ve esasları belirleme yetkisi verilmiştir.  

Bu düzenlemelere paralel olarak, VUK md. 148'de düzenlenen “Bilgi Verme” 

başlıklı madde düzenlemesi ile mükellefler ile ilgili hukuki işlem yapan gerçek ve 

tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları, Maliye Bakanlığının veya vergi 

incelemesi yapan görevlilere bilgi verme zorunluluğu getirilmiştir. Bu durum da 

vergi mahremiyetinin istisnası olarak kabul edilmektedir.  

IV. Bankalara Yapacakları Vergi Tahsiline Yönelik Bilgilerin Verilmesi 

VUK md. 5/4 düzenlemesine göre bankalara yapacakları vergi tahsiline 

yönelik bilgilerin verilmesi vergi mahremiyetinin istisnalarından birisidir. Söz 

konusu madde düzenlemesi 30.7.2003 tarihli ve 4962 sy. K. md. 17 ile VUK md. 

5/4’e eklenmiştir.  
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Kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturmalarla ilgili olarak talep 

edilen bilgi ve belgelerin verilmesinde olduğu gibi, bankalara da tahsile yönelik 

bilgilerin verilmesi halinde bilgi verilen kişi ve kurumlar da mükelleflerin vergi 

mahremiyetine saygı duymak ve kanuni düzenlemelere tabi olmak zorundadırlar.  

Kanunun açık düzenlemesinden de anlaşıldığı üzere, bankalara vergi tahsiline 

yönelik talep ettikleri bilgilerin verilip verilmemesi vergi idaresinin takdir 

yetkisindedir. Bu nedenle vergi idaresi eğer, vereceği bilgilerin kötüye 

kullanılabileceği kanaatinde olursa, bu bilgileri verip vermemekte serbesttirler26. 

VUK md. 5/4 ile getirilen düzenlemeyle bağlantılı olarak, bankalara vergi 

tahsili ile ilgili bilgi verilebileceği AATUHK 107. maddesiyle düzenlenmiştir. 

AATUHK md. 107/2 “Bu Kanunun 41 inci maddesine göre amme alacağını tahsil 

yetkisi verilen kuruluşlara, yapacakları tahsile yönelik bilgilerin ve 22/A 

maddesine göre borcun olmadığına dair belgeyi arama zorunluluğu getirilen 

kurum ve kuruluşlara, ödeme ve işleme taraf olanlara ilişkin borç bilgilerinin 

verilmesi sırrın ifşası sayılmaz; …” şeklindedir. Bu nedenle, VUK’da bankalara 

vergi tahsiline yönelik bilgilerin verilmesine ilişkin istisna hükmünün düzenlenmiş 

olması sebebiyle kanun koyucunun amacını anlayabilmenin zorlaştığı, hali hazırda 

AATUHK’da yer alan düzenleme ile bankalara tahsile yönelik bilgi verilebileceği 

için VUK’da ayrıca bir düzenleme yapılmasının gerekli olmadığı eleştirisi 

getirilmektedir27. VUK md. 5/4 ile getirilen düzenlemenin amacı ise özellikle veraset 

ve intikal vergisi kapsamında, gerekli vergi tevkifatının banka tarafından yapılarak, 

murisin bankada olan malvarlığından veraset ve intikal vergisi payı ayrılarak, kalan 

malvarlığını ise mirasçılara teslim edebilmeyi sağlamaktır28 . Bu nedenle, madde 

düzenlemesine getirilen eleştiriye katılmamaktayız. 

V. Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenlerin veya 

Kullananların Meslek Odalarına Bildirilmesi 

VUK md. 5/4’e 3418 sy. K. ile eklenen daha sonra 4369 sy. K. ile değişikliğe 

uğrayan madde hükmüne göre, “Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge 

                                                
26 Özcan, a.g.t., s. 292-293. 
27 Solak Akman, a.g.t. s. 80-81. 
28 Ayrıca bkz., Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 17. madde. 
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düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların, 

kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik 

ve meslek odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz.”. 

Madde gerekçesi 29  ile düzenlemenin serbest muhasebeci mali müşavir ve 

yeminli mali müşavirlerin, mükelleflerle müteselsil sorumlulukları bulunan 

mesleklerini sağlıklı olarak yürütebilmeleri, vergi denetim ve güvenliğine daha fazla 

katkıda bulunmalarının amaçlandığı belirtilmiştir. Aynı zamanda bilgi verilen tüm 

meslek mensupları, odaları ve birliklerinin de vergi mahremiyeti kapsamında olduğu 

ve elde ettikleri bilgileri kötüye kullanmalarının önlenmesinin hedeflendiği 

belirtilmiştir. 

Bu düzenlemenin amacı vergi denetim ve güvenliğine daha fazla katkının 

sağlanarak, mali sistemin tahrip edilmesinin önüne geçilmesi ve kötü niyetli kişiler 

karşısında iyi niyetli kişilerin ticari yaptırımlardan faydalanarak korunmasının 

amaçlandığı ve bu şekilde vergilendirme süreçlerinin daha sağlıklı yürütülerek kamu 

yararının korunması olarak ifade edilmektedir 30 . Zira vergilendirme işlemleri 

açısından sadece sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyen kişi 

veya kişiler açısından değil aynı zamanda, bu kişilerin ticari olarak iş ilişkisinde 

olduğu diğer mükelleflerin de defter ve kayıtlarına etkide bulunmaları sebebiyle tüm 

vergi sistemi açısından sorun oluşmaktadır31.  

Madde düzenlemesinden anlaşılacağı üzere meslek kuruluşlarına, birliklerine 

ve odalarına ancak belirli şartlar altında bildirim yapılabilmektedir. Bunlar ancak, 

vergi inceleme raporu ile tespit edilmiş olan sahte veya muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma durumları içindir. Eğer vergi incelemesi 

esnasında bu suçlar dışında başka bir suç tespiti yapılırsa, örneğin defter ve 

belgelerin tahrif veya yok edilmesi, yani vergi kabahati suçunun varlığı vergi 

incelemesi esnasında tespit edilir ve meslek kuruluşlarına, birliklerine ve odalarına 

                                                
29  Madde Gerekçesi GİB mevzuat, s. 350, (Çevrimiçi), 
https://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/gerekceler/6183/tvk_4369_sayili_kanun_1.pdf, 16 
Temmuz 2019. 
30 Ali Parlar, Güleç Demirel, Adli – İdari Vergi Suçları, Adil Yayınevi, Ankara, 2002, s. 471.  
31 Solak Akman, a.g.t., s. 87.  



 

 
 99 

bildirilir ise vergi mahremiyeti ihlal edilmiş olacaktır. Vergi mahremiyetine tanınan 

bu istisna sadece vergi kaçakçılığı suçu kapsamındaki durumlar için geçerlidir32. 

Ayrıca kanunda bildirimde bulunulan kuruluşların işlenen suç ile bağlantılı 

olması şartı aranmadığından, mükellefin üyesi olduğu tüm meslek kuruluşlarına 

bildirim yapılması da vergi mahremiyetinin istisnası kapsamında 

değerlendirilecektir33. 

Vergi mahremiyeti ilkesinin konuluş amacının vergilendirme sürecinde 

mükelleflerin kişilik haklarını korumak olmasına rağmen, kanun maddesi gereğince 

mükellefler hakkında henüz kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan, sadece vergi 

inceleme raporu ile getirilmiş olan tespitler ile mükelleflerin üyesi oldukları meslek 

kuruluşlarına, birliklerine ve odalarına bildirimde bulunulmasının, mükelleflerin 

suçlu olarak teşhirine sebep olduğu ve masumiyet karinesine aykırılık teşkil ettiği 

sebepleriyle masumiyet karinesinin düzenlendiği Anayasa md. 38/4’e ve İHAS md. 

6/2’e aykırılık oluşturduğu yönünde görüşler bulunmaktadır34.  Bizim de katıldığımız 

bu görüşün aksi yönünde de görüşler bulunmaktadır. Söz konusu aksi görüşe göre, 

birlik ve meslek odalarının vergilendirme sürecinde kamu adına denetim hizmeti 

görmeleri sebebiyle vergi inceleme raporunda tespit edilen hususları bilmeleri 

görevlerini yerine getirebilmeleri için elzemdir35.  

Masumiyet karinesi yalnızca hâkim ya da mahkeme tarafından değil diğer 

resmi makamlar tarafından da ihlal edilebilir 36 . Bununla ilgili olarak, İHAS’nin 

birçok kararında da masumiyet karinesinin hâkim ya da mahkeme dışında diğer 

resmi makamlar tarafından ihlal edilebileceğini kabul etmektedir37. 

                                                
32 Özcan, a.g.t., s. 293. 
33 Özcan, a.g.t., 294. 
34 Aynı görüş için bkz., Solak Akman, a.g.t., s. 89-91.; Taş, a.g.t., s.129; Sonsuzoğlu, a.g.m., s. 129-
133; Ağar, a.g.m., s. 378.; S. Ateş Oktar, “Vergi Mahremiyeti Kuralının Bir İstisnasının Bazı 
Anayasal İlkeler Karşısındaki Durumu”, Mükellefin Dergisi, S. 123, s. 25-30; Gülsen Güneş, Z. 
Ertunç Şirin, “Vergi Ödevlisinin Hakları”, Vergi Sorunları Dergisi, S. 197, Şubat 2005, s.138-139; 
Ekmekci Çalıcıoğlu, Ateşağaoğlu, a.g.m., s. 1787. 
35 Özcan, a.g.t., s. 295; Özbalcı, a.g.e., s. 101-102. 
36  Ayrıntılı bilgi için bkz. Özen Atlıhan, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Sisteminde Adil 
Yargılanma Hakkının Temel Unsuru Olarak ‘Masumiyet Karinesi”, AEÜHFD, C. 8, S. 3-4,  2004,  s. 
309-311. 
37   Allenet De Ribemont v. Fransa kararında (başvuru no: 15175/89), Fransız polisinin basına, 
başvurucunun işlenmiş olan cinayetin azmettiricisi ve ortağı olduğu yönünde açıklamalarda bulunmuş 
olmasını hem halkın hem de henüz yargılamasını tamamlamamış olan mahkeme nezdinde masumiyet 
 



 

 
 100 

VI. Vergi Levhasının Alınması 

VUK md. 5/5 düzenlemesi ile kazancı basit usulde tespit edilenler dahil gelir 

vergisi mükellefleri ve sermaye şirketlerinin her yıl Mayıs ayının son gününe kadar 

kazançları ile buna tekabül eden vergi miktarlarını gösteren vergi levhasını almak 

zorunda oldukları belirtilmiştir. 

Kanun metninde yer alan “levhayı almak zorundadırlar” ibaresi kanun metnine 

13/2/2011 tarihli ve 6111 sy.  K.’un 82’nci maddesiyle eklenerek, madde hükmünde 

değişiklik yapılmıştır. Madde hükmünde söz konusu değişiklik yapılmadan önce 

madde düzenlemesinde “levhayı almak zorundadırlar” ibaresi yerine, “…levhayı 

merkezlerine, şubelerine, satış ̧ mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından 

kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar.” ibaresi yer almaktaydı.  

Madde metninin ilk hali ile olan madde düzenlemesinde kanun koyucunun 

amacı38, “…yurttaşlar arasında ortak bir vergi ödeme şuurunun yaratılması ve 

vergi alınmasında kamuoyu baskı ve desteğinden yararlanılmasıdır.”. Bir nevi, 

asılan vergi levhaları ile matrah ve ödenen vergiler kamuya açıklanmakta ve 

mükellefler arasında bir mukayese yapılmasına, iş yeri ile ödenen vergi arasında bir 

bağ kurulması sağlanarak psikolojik bir denetim yapılmak istenmiştir39. Ancak, bu 

durum mükellefler nezdinde kazançlarının anlaşılmasına sebebiyet verecek olması 

sebebiyle sadece mükelleflerin vergi mahremiyetlerinin ihlali değil aynı zamanda 
                                                                                                                                     
karinesinin (İHAS md. 6/2) ihlal edildiğine karar vermiştir. (Çevrimiçi), 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57914, 16 Temmuz 2019 
Butkevičius v. Lithuania kararında (başvuru no: 48297/99), Başsavcı ve parlamento başkanı 
tarafından basına başvurucunun rüşvet aldığı ve kesinlikle suçlu olduğu yönünde yapılan açıklamalar 
yapılmıştır. Mahkeme, başvurucunun olay tarihinde önemli bir siyasi figür olması sebebiyle, halkın 
bilgilendirilmesi gerekliliği kabul etmiş ancak, devletin üst düzey memurların basın kanalı ile 
bilgilendirme yaparken kullandıkları kelimeler ve ifade ediliş tarzının hükümeti haklı çıkarmadığını 
belirtmiş ve yapılan basın açıklamalarının, başvurucunun kamuoyu nezdinde suçlu olarak kabul 
edilmesi için ön yargı oluşturması sebebiyle AHİS md. 6/2’nin ihlal edildiğine karar vermiştir. 
(Çevrimiçi), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60344, 16 Temmuz 2019. 
Daktaras v. Lithuania kararında (başvuru no: 42095/98), Mahkeme açıkça masumiyet karinesi 
ilkesinin yalnızca bir yargıç veya mahkeme tarafından değil, savcılar dahil diğer kamu makamları 
tarafından da ihlal edilebileceğini ve bir kamu görevlisinin bir ifadesinin, masumiyet karinesine aykırı 
olup olmadığı, iddia edilen ifadenin yapıldığı özel koşullar bağlamında belirlenmesi gerektiği 
belirtilmiştir. Bu nedenle, söz konusu dava konusu olayda savcının kovuşturma talebini reddederken 
kullanmış olduğu ifadelerin İHAS md. 6/2’yi ihlal etmediğine karar vermiştir. (Çevrimiçi), 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58855, 16 Temmuz 2019.  
38 Yiğit, a.g.e., s. 198. 
39 H. Hüseyin Bayraklı, Vergi Ceza Hukuku, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Yayın No:5, Afyon, 
1996, s. 359. 
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mahremiyet haklarının da ihlali olacaktır40. Bu nedenle, söz konusu düzenlemenin 

değiştirilmesi isabetli olmuştur.  

Madde metninin 2011 yılında değiştirilmesi ile kanunun sadece vergi 

levhasının “alınmasını” bir zorunluluk olarak düzenlemesi sebebiyle artık vergi 

levhaları vasıtasıyla mükelleflerin birbirlerini denetleme imkanları bulunmamakta ve 

vergi levhaları aracılığıyla kanun koyucunun vergi güvenliğini sağlama gayesi de 

ortadan kalkmış bulunmaktadır41 . Aynı zamanda, artık vergi levhasının asılması 

zorunluluğu ortadan kalktığı için vergi levhalarının alınması durumu vergi 

mahremiyetinin bir istisnasını oluşturmayacaktır42. Günümüzde nerdeyse her şeyin 

elektronik ortama aktarılmış olması sebebiyle vergi levhasını alma zorunluluğun bazı 

mükellefler açısından devam ediyor oluşunun gereksiz bir külfet olduğunu 

düşünmekteyiz. 

27.05.2011 tarihli RG’de yayımlanan 408 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğ43 ile 

Maliye Bakanlığı levhalara ilişkin hususları düzenlemiştir. Tebliğ ile vergi levhası 

almak zorunda olanlar açık olarak sayılmıştır. Buna göre gelir vergisinde ticari 

kazanç sahipleri, zirai kazanç sahipleri ile serbest meslek erbapları ile adi ortaklık, 

kolektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her bir ortak için ayrı ayrı, 

kurumlar vergisi mükelleflerinden anonim, limited, eshamlı komandit şirketlerin 

vergi levhası alması gerektiği düzenlemiştir.  

Tebliğe göre, vergi levhalarında mükellefin adı, soyadı, ticari unvanı, iş yeri 

adresi, vergi kimlik numarası, bağlı olduğu vergi dairesi, vergi türü, işe başlama 

tarihi, ana faaliyet kodu ve faaliyet türü, faaliyet durumu, beyan edilen son üç yıla ait 

matrahlar ve bu matrahların ait olduğu takvim yılı için tahakkuk eden vergiler ile 

Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından üretilecek onay kodunun yer 

alması gerekmektedir.  

Her ne kadar kanun ile artık vergi levhası asma zorunluluğu kaldırılmış olsa da 

408 Sıra No’Lu VUK Genel Tebliğ ile vergi levhası almak zorunda olanlara, iş 

                                                
40 Aksi yönde görüş için bkz. Tabanca, a.g.t, s. 72.e 
41 Özcan, a.g.t., s. 296. Benzer görüş için bkz; Solak Akman, a.g.t., s. 77-78.  
42 Özcan, a.g.t., s. 296. 
43 408 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğ, (Çevrimiçi), http://www.gib.gov.tr/gibmevzuat, 16 Temmuz 
2019. 
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yerlerinin merkezlerinde, şubelerinde, satış mağazalarında, çiftçilerin doğrudan 

doğruya alım satım işlerinin yönetimi için açtıkları yazıhanelerinde, taşıt işletmeleri 

için ayrıca taşıtlarında vergi levhalarını istenildiğinde ibraz etmek üzere 

bulundurmaları zorunluluğu getirilmiştir. 

VUK md. 5/5 düzenlemesinde sadece vergi alma zorunluluğundan 

bahsedilmesine rağmen, 408 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğ ile e-vergi levhası 

sorgulama ve doğrulama hizmetine ilişkin düzenlemeler ile vergi mahremiyetine 

düzenleyici işlem ile bir istisna getirilmiştir. Tüm vatandaşlara e- vergi levhası 

sorgulama sistemi ile bir başka mükellefin levha bilgilerine ulaşılabilmesi imkânı 

tanınmıştır. İnteraktif vergi dairesi sistemi internet sitesi üzerinden sunulan e-vergi 

levhası sorgulama hizmeti ile vergi kimlik numarası veya T. C. Kimlik numarası 

bilinen bir mükellefin vergi levhasına herhangi bir vatandaş da sorgulama yaparak 

ulaşabilmektedir44. Aynı zamanda 408 numaralı VUK genel tebliği ile özel/kamu 

kurum ve kuruluşlarına vergi levhasının doğruluğunu ve güncelliğini sorgulayabilme 

imkânı verilmiştir. Ayrıca, hakkında sorgulama yapılan mükellefin levhasının güncel 

olmadığının belirlenmesi halinde, sorgulamayı yapan kurum veya kuruluşa 

mükellefin yeni bir vergi levhasının bulunduğu ve istemesi halinde mükellefin vergi 

levhası gösterileceği düzenlenmiştir. Tebliğ ile yapılan bu düzenlemeler ve internet 

sitesi üzerinden sunulan hizmet açıkça vergi mahremiyetine bir istisna getirmekte ve 

kanun maddesinin değiştirilmesini önemsiz hale getirmektedir. Zira mükelleflerin 

bilgilerine herhangi bir kimse ulaşabilmekte ve eski VUK düzenlemesinde olan vergi 

levhalarının asılması zorunluluğundaki gibi mükellefler üzerinde baskı oluşturularak 

vergi güvenliğinin sağlanmaya çalışıldığı ortadadır. VUK genelgesi ve fiili uygulama 

ile vergi mahremiyetine yönelik yapılan müdahale, kanun ile değilde Maliye 

Bakanlığı tarafından bir düzenleyici işlem ile getirilmiş olması hukuk devleti ilkesine 

aykırı 45  olduğu gibi açıkça vergi mahremiyetinin ihlali sonucu taşındığını 

düşünmekteyiz. 

 

 
                                                
44 İnteraktif vergi dairesi sistemi internet sitesi, (Çevrimiçi), https://ivd.gib.gov.tr, 16 Temmuz 2019. 
45 Solak Akman, a.g.t., s. 78-79. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

VERGİ MAHREMİYETİNİN VERGİ DENETİM 

YOLLARI AÇISINDAN KAPSAM VE SINIRLARI 

Vergilendirme, tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil işlemleri ile son bulmaktadır. 

Verginin tarh işleminin yapılabilmesi için matrahın yani ekonomik birimin 

belirlenmesi gerekmektedir1.  

Matrahın belirlenmesi mükellefin beyanı üzerine olabileceği gibi bir idari 

işlemle de olabilir. Beyan usulünde mükellef gerekli bilgileri vergi idaresine kendisi 

bildirmekte ve vergilendirme işlemi mükellefin vermiş olduğu bilgi üzerinden 

yapılmaktadır, ancak mükellefin beyanı esas olsa da vergi idaresi verilen beyanın 

doğruluğunu araştırmaya yetkilidir2. 

Mükelleflerin eksik vergi ödeme ya da vergi kaçırma ihtimali sebebiyle vergi 

idaresi, mükelleflerin vergisini zamanında ve doğru beyan edip etmediğini kontrol 

edebilmesi için vergi denetiminde bulunması ihtiyacı ortaya çıkmıştır3. 

Vergi denetimi, ekonomik, sosyal ve hukuki boyutları olan 4 , vergi 

kanunlarından doğan ödevlerin ve vergi borcunun zamanında ve eksiksiz olarak 

yerine getirilip getirilmediğinin, vergi idaresi tarafından doğruluğunun çeşitli teknik 

ve yöntemlerle araştırılması ve tespit edilmesi işlemlerinin tümüdür5. Bu nedenle 

vergi denetim yollarını beyan sisteminin tamamlayıcısı 6  olarak kabul etmek 

mümkündür.   

Vergi denetimi yapmaya yetkili olan şahıslar ve vergi idaresi, vergi denetimi 

sırasında sahip oldukları yetkilerini kullanırken mükelleflerin özel hayatından, iş ve 

meslek hayatına, gizli kalması gereken ticari ve meslek sırlarına kadar birçok farklı 

ve gizli kalması gereken bilgiye ulaşabilmektedirler. 

                                                
1 Öncel, Kumrulu, Çağan, Göker, a.g.e., s. 95. 
2 Öncel, Kumrulu, Çağan, Göker, a.g.e., s. 95. 
3 Doğan Şenyüz, Mehmet Yüce, Adnan Gerçek, “Vergi Hukuku (Genel Hükümler)”, 9. Baskı, Ekin 
Yayınları, Bursa, 2018, s. 164. 
4 Fatih Saraçoğlu, Elif Pürsünlerli Çakar, “Vergi Hukuku”, Gazi Kitabevi, 9. Baskı, Ekim 2018, s. 
155. 
5 Fazıl Tekin, Ali Çelikkaya, “Vergi Denetimi”, Seçkin Yayınları, 8. Baskı, s. 51-52. 
6 Erdem, a.g.m.. 
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Bilindiği üzere Anayasa’da korunan temel haklar hem devlet kurumları 

tarafından hem de kişiler tarafından saygı gösterilmesi gereken kavramlardır. 

Bunlara herhangi bir haksız müdahale olması durumunda devletin koruma yönündeki 

mekanizmasının devreye girmesi gerekir. Bu haklar ve özgürlükler bir taraftan 

korunurken bir taraftan anayasanın ilgili maddelerinde gerekçesi belirtilen nedenlere 

bağlı olarak, ancak kanunla sınırlandırılması mümkündür. Anayasanın 13. maddesi 

gereğince bu sınırlamalar demokratik toplum düzeninin ve laik cumhuriyetin 

gereklerine ve ayrıca orantılılık ilkesine aykırı olamayacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla 

anayasanın siyasi haklar ve ödevler üst başlığının bir alt başlığı olan vergi ödevini 

düzenleyen 73. maddesinde öngörülen vatandaşlık ödevinin gereği gibi yerine 

getirilmediği takdirde, anayasal koruma altında bulunan ve aynı zamanda anayasanın 

20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliğini de etkileyen sınırlamaların 

yaşanması mümkündür. Keza bu sınırlamalar anayasanın 13. maddesi gereğince yasa 

ile düzenlenmesi halinde mümkündür. Bu sınırlamalar ve sınırlama sayılan istisnalar 

ülkenin vergi düzeni için gerekli hukuki düzenlemeler sayılmaktadır. 

Bu nedenle, vergi idaresi vergi denetim yolları kapsamında kendilerine verilen 

görevleri yerine getirirken mükelleflerin haklarını ancak kanunla belirlenen şartlar ile 

sınırlandırabilir. Aksi takdirde, vergi denetim yolları mükellefin başta özel hayatın 

gizliliği hakkı olmak üzere temel hak ve hürriyetlerinin vergi idaresi tarafından ihlal 

edilmesine sebebiyet verir.  

VUK’nun “Vergilendirme”ye ilişkin Birinci Kitabı’nın “Yoklama ve 

İnceleme” başlıklı Yedinci Kısmında yer alan, Yoklama (127-133), Vergi İncelemesi 

(134-141), Arama (142-147) ve Bilgi Toplama (148-152) başlıklı bölümlerindeki 

düzenlemeler çerçevesinde, idareye mükellef ve üçüncü kişilerden bilgi temini 

konusunda önemli imkânlar sağlanmıştır. Yoklama, inceleme, arama ve bilgi 

toplama aynı zamanda vergi idaresinin vergi kaçağını araştırmaya yönelik 

işlemleridir ve vergi tarhının hesaplanmasında da ön işlemlerdir7.   

                                                
7 Öncel, Kumrulu, Çağan, Göker, a.g.e., s. 107. 
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I. Yoklama Kapsamında Vergi Mahremiyeti 

VUK md. 127’de yoklamanın amacı mükelleflerle ilgili maddi olayların, 

kayıtların doğruluğunu araştırmak olduğu düzenlenmiştir. Bu nedenle, yoklama 

işleminin düzgün işlemesi halinde vergi idaresi mükelleflerin yasalara aykırı fiil ve 

hareketlerini önceden tespit edebilecek ve bu şekilde mükellefler üzerinde psikolojik 

baskı oluşturarak mükelleflerin doğru ve tam beyanda bulunmaları sağlanmış 

olacaktır 8 . Maddenin devamında yoklama memurlarının yetkileri sayılmış ve bu 

yetkilerin ne şekilde ve hangi hallerde kullanılacağını, memurların görev ve 

yetkilerinin sınırlanmasında Maliye ve Gümrük Bakanlığının yetkili olduğu 

düzenlenmiştir. 

Türk vergi hukuku sisteminde tarh ve tahakkuk işlemi beyana dayandığı için, 

mükelleflerin hiç beyanda bulunmaması veya eksik beyanda bulunması durumlarında 

vergiyi doğuran olayın doğru tespit edilebilmesi, ancak mükelleflerin gizlediği 

durumların ortaya çıkarılmasıyla mümkün olabilir. Yoklama, vergiyi doğuran 

olayların ya da vergiyi doğuran olayı etkileyen maddi olayların tespitini 9  ve 

gerektiğinde kayıtlara inilmesi ve konularının araştırılmasıdır10.  

VUK md. 127 düzenlemesine göre, yoklamada; ödeme kaydedici cihaz 

kullanmak mecburiyetinde olanların bu mecburiyete uyup uymadıkları, günü gününe 

kayıt yapılması zorunlu defterlerin iş yerlerinde bulundurulup bulundurulmadığını, 

tasdikli olup olmadığını, usulüne göre kayıt yapılıp yapılmadığını, vergi kanunları 

uyarınca düzenlenmesi icap eden belgelerin usulüne göre düzenlenip düzenlenmediği 

ile kullanılıp kullanılmadığını, faturasız mal bulunup bulunmadığını, nakil 

vasıtalarını, Maliye ve Gümrük Bakanlığının belirleyeceği özel işaretle durdurmak 

ve taşıtta bulundurulması icap eden taşıt pulu, yolcu listesi, fatura veya sevk 

irsaliyesi, yolcu bileti ile taşıma irsaliyelerinin muhtevası ile taşınan yolcu ve 

malların miktar ve mahiyetlerini ölçmek, tartmak, saymak suretiyle tespit etmek, 

aşıma irsaliyesi, sevk irsaliyesi ve faturanın taşıtta bulunmaması, halinde bu 

belgelerin ibrazına kadar nakil vasıtalarını trafikten alıkoymak, taşınan malın sahibi 

                                                
8 Tekin, Çelikkaya, a.g.e., s. 133. 
9 Tekin, Çelikkaya, a.g.e., s. 134. 
10 Saraçoğlu, Pürsünlerli Çakar, a.g.e., s. 155. 
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belli değilse tespitine kadar malı bekletmek ve muhafaza altına alma işlemleri 

yapılabilir.  

Yoklama işlemi ile hem mali gelir artırılmakta, ticari rekabet adil hale 

getirilmekte hem de sosyal adalet yerine getirilmektedir11. Madde düzenlemesinden, 

yoklama ile vergi idaresine geniş yetkiler verildiği görülmektedir. Bu yetkiler 

araştırma, saptama, alıkoyma ve önlemedir 12 . Bu yetkilerin bazıları vergi 

mahremiyeti ilkesine açıkça aykırılık teşkil etmektedir.  

VUK md. 127/1-c bendi, yoklama memurlarını 13  vergi kaybının olduğuna 

emare teşkil eden belge ve delillerin tespiti halinde, bunları almaya yetkili kılmıştır. 

Yani yetkili yoklama memurları, vergi kaybı olduğuna dair delil teşkil eden defter ve 

belgelere el koymaktadır. CMK md. 127’e göre elkoyma kararını kural olarak hâkim 

verir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısı, Cumhuriyet 

savcısına ulaşılamadığı hallerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri, 

elkoyma işlemini gerçekleştirebilir. Eğer hâkim kararı olmadan elkoyma işlemi 

yapılırsa, işlem 24 saat içerisinde görevli hâkimin onayına sunularak 48 saat içinde 

kararın açıklanması beklenir. Elkoyma yetkisi olmayan yoklama memurlarının defter 

ve belgelere elkoyması CMK’ya ve Anayasanın md. 20 “özel hayatın gizliliği ve 

korunması” hükmüne, dolayısıyla vergi mahremiyeti ilkesine aykırıdır14. Bu işlem, 

ceza usul hukuku anlamında bir “elkoyma” işlemidir15. VUK md. 127/e bendinde 

belirtilen, yoklama memurlarının, trafikten alıkoyma, malı bekletme ve muhafaza 

altına alma yetkileri de ceza hukuku anlamında geçici bir elkoyma yetkisidir ve 

Anayasa’ya aykırıdır16. 

                                                
11 Ayrıntılı bilgi için bkz. İlhami Söyler, “Türk Vergi Hukukunda Yoklama”, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Yayın No: 1987/295, Ankara, 1987, s.20-21. 
12 Söyler, a.g.e., s. 22-23. 
13 Yoklama yapmaya yetkili olanların kimler olabileceği VUK md. 128’de düzenlenmiştir. Buna göre, 
vergi dairesi müdürleri, yoklama memurları, yetkili makamlar tarafından yoklama işi ile 
görevlendirilenler, vergi incelenmesine yetkili olanlar yoklama yapmaya yetkilidir. 
14 Selim Kaneti, Vergi Usul Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerle Vergi İdaresine Tanınan Yetkilerin 
Değerlendirilmesi, İktisat ve Maliye Dergisi, C. XXXIII, S.3, Haziran, 1986, s.99. 
15 Nihal Saban, Vergi Hukuku, Beta Yayınları, 6. Bası, İstanbul, 2014, s. 449. 
16 Saban, a.g.e., s. 449.; Alıç, yoklama adı altında el konulan belge ve bilgilere göre yapılan tarhiyatın 
da hukuki olmadığı görüşündedir. Ali Alıç, “Yoklama Adı Altında Yapılan Arama Hukuki Değildir”, 
Yaklaşım Dergisi, S. 191, Kasım 2008. 
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Bu noktada yoklama memurlarının VUK md. 127/1-c bendi uyarınca elkoyma 

işlemini gerçekleştirebilmesi için CMK md. 127 düzenlenmiş olan sistematiğe 

uyması gerekmektedir. Böylece, mükellefler CMK’dan kaynaklanan haklara da sahip 

olacak ve yapılan elkoyma işlemi ile ilgili olarak hâkime itirazda bulunabilecektir.  

VUK md. 127/1-c bendi son cümlesi ceza muhakemesini ilgilendirmekte ve 

temel bir hakkı kısıtlamasına rağmen bunun esaslarının yine Maliye Bakanlığı’na 

bırakılması Anayasa’ya aykırıdır17. Zira söz konusu düzenleme ile vergi idaresine 

arama ve elkoyma yetkisi verilmiştir. Ancak, arama ve elkoyma temel hak ve 

hürriyetlere doğrudan müdahale ettiği için Maliye Bakanlığı bu konuda yönetmelik 

veya tebliğ ile bir düzenleme yapamaz.   

Anayasa md. 13 ile temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla 

sınırlandırılabileceği düzenlenmiş olmasına rağmen, VUK md. 127/1-c-e bentleriyle, 

“özel hayatın gizliliği” ve “konut dokunulmazlığı” gibi iki önemli temek hak ve 

özgürlüğün idari işlem ile sınırlandırılabileceğini düzenlemiştir18. Bu nedenle, söz 

konusu düzenlemelerde yer alan arama ve elkoyma işlemleri Anayasa md. 13, 20, 

21’ e aykırılık teşkil etmektedir. Aynı zamanda Anayasa md. 2’de düzenlenen hukuk 

devleti ilkesine de aykırılık teşkil etmektedir. 

VUK md. 127/1-c-e bentlerinde düzenlenen arama ve elkoyma düzenlemeleri 

ile aynı zamanda mükelleflerin mülkiyet hakkına müdahalede bulunulabilmektedir. 

Anayasa md. 35 ve İHAS P1-1’de düzenlenen mülkiyet hakkına yapılacak 

müdahalelerin, kanunla öngörülmüş olması ve toplum yararına aykırı olmaması 

gerekmektedir. Bu nedenle, kanuna aykırı olarak yapılacak olan elkoyma işlemleri 

hem Anayasa md. 35 hem de İHAS P1-1’de düzenlenen mülkiyet hakkının ihlaline 

sebebiyet verecektir19.  

                                                
17 Bekir Baykara, "Yoklama Esnasında El Defteri Alma Yetkisine İlişkin Düzenlemenin Anayasa 
Karşısındaki Durumu”, s.6, (Çevrimiçi), 
http://www.bekirbaykara.av.tr/dosya/pdf/Yoklama_Esnasinda_El_Defteri_Alma_Yetkisi_1329.pdf, 
16 Temmuz 2019. 
18 Baykara, a.g.m., s.16. 
19 İHAS P1-1’de düzenlenen mülkiyet hakkının, devletlerin vergilendirme işlemlerindeki takdir marj 
aralığı İHAM tarafından çok geniş kabul edilmektedir. Örneğin Hedwig Kiraly v. Avusturya (Başvuru 
No: 15306/89) kararında, başvurucunun eşinin mücevherlerine eşinin ve oğlunun haklarında yürütülen 
vergi kaçakçılığı suçu hakkındaki yargılama sebebiyle elkonulmuştur. Başvurucu mücevherlerin 
kendisine ait olduğunu ve bu nedenle elkoyma işleminin İHAS P1-1’i ihlal ettiğini ileri sürmüştür. 
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Anayasa md. 20/2 ve md. 21 ile elkoyma kararının ancak yetkili mercii kararı 

ile mümkün olabileceği belirtilmiştir. Bu nedenle, vergi mahremiyetinin anayasal 

ilkeler bazında baktığımızda karşılığı olan özel hayatın gizliliği ile konut 

dokunulmazlığı hükümlerinin VUK md. 127/1-c-e ile ihlal ediliyor oluşu, aynı 

zamanda vergi mahremiyetinin de ihlaline sebebiyet vermektedir20. Vergi idaresinin 

yoklamaya ilişkin VUK md. 127/1-c-e maddelerinde yer alan yetkilerini kullanması, 

mükelleflerin vergi mahremiyeti kapsamında kalan sırlarını veya gizli kalması 

gereken hususların Anayasa’ya aykırı olarak elde etmesine yol açmaktadır21.   

Yoklamaya ilişkin olarak vergi mahremiyetinin ihlaline sebebiyet verebilecek 

bir diğer düzenleme ise VUK md. 130’da düzenlenen yoklamanın her zaman 

yapılabileceğine ilişkin düzenlemedir. VUK md. 130’a göre yoklama her zaman 

yapılabilir ve ilgiliye haber verilmez. Ancak, yoklamanın yapılacağı zaman açısından 

mükellef haklarının kullanımının gözetilebilmesi gerekmektedir. Yoklamanın her 

zaman yapılabilir olmasının, kötüye kullanılmaması ve mükellefleri zor durumda 

bırakacak şekilde işletilmemesi gerekmektedir. Bu nedenle vergi mahremiyeti 

kapsamında değerlendirdiğimizde yoklamanın yapılış biçiminde mükellefin mesleki 

itibarını, menfaatlerini ve mesleki faaliyetlerini zedeleyecek durumların ortaya 

çıkmasına sebebiyet verecek biçimde yapılmaması gerektiği kanaatindeyiz22. 

Vergi mahremiyeti kapsamında değerlendirilmesi gereken bir diğer düzenleme 

ise VUK md. 131’de yer almaktadır. Düzenlemeye göre, yoklama fişi imzalamak 

üzere hakkında yoklama yapılan veya yetkilisi bulunamaz veya imzadan çekinirlerse, 

yoklama fişi polis, jandarma, muhtar veya ihtiyar meclisi üyelerinden birine 

imzalatılır. Ancak, yoklama fişinde mükellefe ait bilgilerin yer alması, bu bilgilerin 
                                                                                                                                     
Ancak, İHAM, ulusal yargı makamlarının el konulan mücevherlerin aynı zamanda borçlu eşe ait 
olabileceği veya müşterek mülkiyet olabileceği şüphesinin makul olduğunu ve bu nedenle keyfilik 
olmadığı gerekçesiyle, şikayeti kabul edilemez bulmuştur. (Çevrimiçi)  
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-1205, 16 Temmuz 2016.  
20 Söyler, bu görüşe katılmamaktadır. Söyler'e göre, kanuni olmayan defter ve belgeler ile belgesiz 
mal gönderilen taşıtların alıkonulması halleri gecikmesinde sakınca bulunan hallerdendir ve VUK’da 
düzenlenen elkoyma yetkisi ile CMK’da düzenlenen elkoyma yetkisinin birbirine benzemediğini 
belirtmektedir. Çünkü VUK’daki elkoyma yetkisinin amacının verginin güvenlik altına alınması 
olduğu, mükelleflerin özel belgelerini almak veya mesleki sırlarını öğrenmek amacına yönelik 
değildir. Söyler, a.g.e., s. 81-82. 
21 Solak Akman, a.g.t., s. 38. 
22 Benzer görüş için bkz., Burcu Gülerci, “Türk Hukukunda Vergi Mahremiyetinin Sınırları”, On 
İki Levha Yayıncılık, İstanbul, Ocak 2017, s. 85-86.  
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vergi mahremiyeti kapsamında olması ve polis, muhtar veya ihtiyar meclisi üyelerine 

imzalatılmış olması, bu kişilerin VUK md. 5/1’de sayılan vergi mahremiyetine 

uymakla yükümlü olan kimselerden olmaması nedeniyle vergi mahremiyetini ihlal 

edileceği yönünde görüşler bulunmaktadır 23 . Söz konusu görüşe göre vergi 

mahremiyetine uymaya mecbur olanlar kanunda sayılmış ve polis, jandarma, muhtar 

veya ihtiyar meclisi üyelerinin kanunda belirtilmemiş olması sebebiyle, bu kişiler 

vergi mahremiyetine uymak zorunda değildirler. Bu kişilerin vergi mahremiyetini 

ihlali de VUK md. 362 kapsamında değerlendirilemeyecek ve TCK md. 239 

kapsamında cezalandırılamayacaktır. Bu nedenle, VUK md. 131 düzenlemesinin, 

vergi mahremiyeti ihlal edilen mükellefleri VUK md. 5 ve VUK md. 362 ile 

sağlanan hukuki korumadan yoksun kalmasına sebebiyet vereceği belirtilmektedir. 

Ancak, kanunu bu şekilde yorumlamanın idarenin bütünlüğü ilkesine aykırı olacağını 

düşünmekteyiz. Bu nedenle, söz konusu düzenlemede yer alan polis, jandarma, 

muhtar veya ihtiyar meclisi üyelerinin de vergi mahremiyetine uymak zorunda olan 

kişilerden kabul ederek kanunu genişletici şekilde yorumlamamız gerektiği 

kanaatindeyiz. Zira vergilendirme işlemleri sadece tarh, tahakkuk ve tahsil 

işlemlerinden ibaret olmayıp, arama, yoklama ve inceleme işlemlerini de 

kapsamaktadır 24. 

II. Vergi İncelemesi Kapsamında Vergi Mahremiyeti 

VUK md. 134/1 “Vergi incelemesinden maksat, ödenmesi gereken vergilerin 

doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır.” olarak düzenlenmiştir. 

Maddenin bu şekilde düzenlenerek ifade edilmiş olmasına bazı eleştiriler 

getirilmektedir. Öncelikle, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırma 

yetkisinin vergi idaresinde olmadığı ve yargısal süreç içerisinde ancak 

araştırılabileceği, ödenmesi gereken vergilerin yerindeliğinin araştırılmasının da 

vergi idaresinde bulunmadığı zaten ödenmesi gereken vergilerin kanunlar ile 

belirlendiği ve yürürlükte oldukları süreç içerisinde doğru olduklarının kabul edildiği 

ve amacın ödenmesi gereken vergilerin ödenmesini sağlamak olması gerektiği ifade 

                                                
23 Gülerci, a.g.e., s. 83. 
24 Sonsuzoğlu, a.g.m., s. 121. 
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edilmektedir25. Bu nedenle, vergi incelemesini, mükelleflerce beyan edilen ya da 

başka kaynaklardan elde edilen bilgilerin doğruluğunun araştırılması ve bu elde 

edilen bilgilerinin doğruluğunun tespiti ile ödenmesi gereken vergilerin 

doğruluğunun26 araştırılması olarak tanımlayabiliriz. 

Vergi incelemesi ile mükelleflerin eğitilerek doğru beyanda bulunması ve bu 

şekilde vergi bilincinin yaygınlaştırılarak vergi kayıp ve kaçağı da önlenmek 

istenmektedir27. Zira beyana dayanan vergi sistemlerinin iyi işleyebilmesi için vergi 

kayıp ve kaçaklarının önlenmesi gerekmekte ve bunun için de vergi incelemelerinin 

yaygın ve etkin bir biçimde yapılması gerekmektedir28. Vergi incelemesi ile beyan 

esasına dayalı olan vergi sistemimizin daha güvenilir hale getirmek ve doğru beyan 

verilmesini sağlamak amaçlanmaktadır29. 

Diğer yandan vergi kaçırarak rakiplerine kıyasla ekonomik güç elde etmiş olan 

mükelleflere vergi incelemeleri vasıtasıyla vergilerin ödetilmesi ve ceza kesilmesi 

haksız rekabetin de önüne geçilmesini sağlamaktadır30. 

VUK md. 135’e göre vergi incelemesi yapmaya yetkili olan kişiler “Vergi 

Müfettişleri, Vergi Müfettiş Yardımcıları, ilin en büyük mal memuru veya vergi 

dairesi müdürleri, Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında müdür 

kadrolarında görev yapanlar” inceleme yetkisine haizdir. Vergi incelemesine ise, 

VUK md. 137’e göre, VUK’una veya diğer kanunlara göre defter ve hesap tutmak, 

evrak ve vesikaları muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel 

kişiler tabidirler. Bu kişiler ticaret ve sanat erbabı (ticari kazanç elde edilen gerçek 

kişiler, ticari şirketler, iktisadi kamu tüzel kişileri), dernek ve vakıflara ait iktisadi 

işletmeler ve serbest meslek erbabıdır. 

VUK md. 138’e göre, vergi incelemesinin ne zaman yapılacağının daha 

önceden haber verilmesine gerek yoktur. İnceleme ise neticesi alınmamış hesap 
                                                
25 Ayrıntılı bilgi için bkz., Öner, a.g.t., s. 312-313. 
26 Veysi Seviğ, "Vergi İncelemesi", İktisat ve Maliye Dergisi, C. XXXII, S. 3, Haziran, 1985, s. 91. 
27 Musa Kazım Ünver, “Vergi İncelemesinin Tanımı ve Önemi İle Maliye Politikaları İçerisindeki 
Yeri”, Yaklaşım Dergisi, Haziran 2004, S. 138, s. 136-140; Azmi Demirci, Zihni Kartal, “Vergi 
İncelemesi ve Kapsamı”, Vergi Dünyası Dergisi, Mart 1999, S. 211, s. 41; Uyanık, a.g.t., s.28. 
28 Uyanık, a.g.t., s. 28; 
29 H. Nezih Şeker, Hukuksal Yapısıyla Vergi İncelemesi, Beta Yayımları, İstanbul 1994, s. 36. 
30 Merve Kocabıçak, Vergi Mahremiyeti Hakkı, Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2016, s.32; Ünver, a.g.m., s. 136-140. 
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dönemi de dâhil olmak üzere, tarh zamanaşımı süresi sonuna kadar her zaman 

yapılabilir. VUK md. 114’e göre ise zamanaşımı vergi alacağının doğduğu takvim 

yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıldır.  

Vergi incelemesi kural olarak incelemeye tabi olanın iş yerinde yapılmaktadır. 

Ancak, VUK md. 139’a göre incelemeye tabi olanın iş yerinin müsait olmaması, 

ölüm, işin terk edilmesi gibi zaruri sebeplerle incelemenin yerinde yapılması 

imkansız ise mükellefin veya vergi sorumluları isterlerse inceleme vergi dairesinde 

yapılabilir.  

VUK’nda inceleme esnasında uyulacak esaslar md. 140’da belirlenmiştir ve bu 

esaslara uyulması zorunludur. Söz konusu madde metni düzenlemesine göre, 

incelemeye başlanmadan önce, durumun mükellefe açık olarak izah edilmesi 

gerekmektedir. İncelemeye başlanıldığında tutanak tutulur ve bir örneği mükellefe, 

bir örneğini vergi inceleme elemanının bağlı olduğu birime, bir diğer örneği de ilgili 

vergi dairesine gönderilir. İnceleme ise çalışma saatleri içerisinde yapılmalıdır. 

Ancak, mükellefin izni ile resmi çalışma saatleri dışında da inceleme yapabilir.  

Vergi incelemeleri sırasında mükelleflerin sadece defter ve belgelerinden değil; 

tanık beyanı, arşiv bilgileri, fiili envanterlerin incelenmesi gibi 31  VUK delil 

serbestisine ilişkin hükümler kapsamında her türlü delilden faydalanılmaktadır32.  

Vergi incelemesi nedeniyle defter, belge ve her türlü bilgisayar ortamı verileri 

incelenen vergi mükellefinin işine, kazancına, hesaplarına, üretim yöntem ve 

tekniklerine, müşterilerine, fiyat bilgilerine, satışlarına, pazarlama yöntemlerine, 

kendisine ve ailesine ait özel bilgilerin gizli tutulmasını isteme hakkı vardır. VUK 

md. 5 kapsamında da vergi incelemesini gerçekleştiren memurlar, mükellef hakkında 

öğrendikleri gizli kalması gereken tüm bilgi ve belgeler hakkında sır saklama 

yükümlülüğüne uymak ve kişisel veya üçüncü kişi yararına öğrenmiş olduğu bilgileri 

kullanmamakla yükümlüdür. Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar 

Yönetmeliği md. 15 gereğince de vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların vergi 

mahremiyetini koruması gerektiği ayrıca düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeye 

göre vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, görevlerinden ayrılmış olsalar dahi 
                                                
31 Uyanık, a.g.t., s. 30. 
32 Tekin, Çelikkaya, a.g.e., s. 173. 
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“mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap 

durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine ilişkin olarak 

öğrendikleri sırları veya gizli kalması gerekli diğer hususları ifşa edemezler ve 

kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar”. Sır saklama 

yükümlülüğüne uymayan görevli VUK md. 362 uyarıcınca TCK md. 239 

hükümlerine göre cezalandırılır33. 

 Bu nedenle, vergi incelemeleri sırasında mükelleflerin tüm ticari bilgilerine 

ulaşılmakta ve bazı noktalarda mükelleflerin ticari sırları da vergi inceleme 

elemanları tarafından öğrenilmektedir. Örneğin, bir kolonya fabrikasına vergi 

incelemesi yapan vergi inceleme elemanı, fire oranlarını hesaplamak için kolonya 

üretiminde kullanılan malzemelerin oranlarını yani şirketin kullandığı kolonya 

formülünü görmek isteyebilir. Bu durumda şirketler mahremiyet haklarının ihlal 

edileceği ve know-how olan bir bilgiyi vermek istemeyebilirler. 

Vergi incelemelerinde sahte fatura düzenlediği tespit edilen bir şirketin 

faturalarının başka bir şirket nezdinde de kullanıldığının tespiti halinde mükellefler 

arasında yargılama aşamasında özel hayatın gizliliği (vergi mahremiyeti) ve adil 

yargılanma hakkı çatışan haklar olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Uygulamada, hakkında vergi incelemesi yapılan mükellefin (A Şirketi diyelim) 

sahte fatura düzenlediği tespiti yapıldığında ve bir başka mükellef nezdinde (B 

Şirketi diyelim) yapılan inceleme esnasında A Şirketinin faturalarının kullanıldığının 

tespit edilmesi halinde, B Şirketi sahte fatura kullanmak ile itham edilebiliyor. Bu 

durumda hakkında soruşturma başlatılan B Şirketi kendisini savunabilecek 

argümanları bulabilmek için A Şirketi hakkında hazırlanmış vergi inceleme 

raporunun kendisine verilmesini talep edebilir. B Şirketinin talebi vergi idaresi 

tarafından A Şirketinin vergi mahremiyetini ihlal edeceği gerekçesiyle reddedilebilir. 

A şirketinin vergi inceleme raporunun B Şirketine vergi mahremiyeti kapsamında 

verilmemesini doğru bulmaktayız. Zira vergi inceleme raporları ayrıntılı olarak 

düzenlenmekte ve mükelleflerin ticari faaliyetlerinin genel bir görünümü ortaya 

                                                
33 Ümit Süleyman Üstün, Hilmi Ünsal, “Vergi Cezaları Konusunda 5728 Sayılı Kanunla Yapılan 
Düzenlemeler ve Değerlendirilmesi”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 2, Konya, 
2008, s. 118. 
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koymaktadır. Bu nedenle, A Şirketinin vergi inceleme raporunun B Şirketine 

verilmesi, A Şirketinin vergi mahremiyetinin ihlaline sebebiyet verecektir.  

Ancak vergi inceleme raporunun B Şirketine verilmemiş olması B Şirketinin 

İHAS md. 6/3-b fıkrası gereğince adil yargı hakkının ihlaline sebebiyet vermektedir. 

Zira B Şirketi, vergi inceleme raporunu göremediği için savunma hakkını kısıtlı 

imkanlar dahilinde yerine getirmeye zorlanmaktadır.  Bu durumda, hakların 

çatışması söz konusu olmaktadır. A Şirketi açısından özel hayatın gizliliği hakkı ile 

B Şirketi açısından adil yargılanma ve savunma hakkı çatışan haklardır. Çatışan 

haklar konusunda hukuk düzeninin aynı anda iki değeri koruması beklenemez. Bu 

nedenle, iki değer arasında kamu yararı ölçütü kullanılarak, bir hakkın diğerine üstün 

tutulması gerekmektedir. Böylelikle, üstün tutulan değer karşısında diğer hakkın ihlal 

edilmiş olması hukuka uygun kabul edilecektir.34 

Olayımız açısından çatışan değerler arasında bir değerlendirme yaptığımızda35, 

B Şirketine, savunma hakkını tam olarak kullanabilmesi için A Şirketinin vergi 

inceleme raporunun tamamı olmasa bile, sahte fatura düzenleme kısmına ilişkin 

değerlendirmelerin yer aldığı bölümün, yani vergi mahremiyeti veya ticari sır 

kapsamına girecek bilgiler hariç, verilmesi gerekmektedir 36 . Zira B Şirketinin 

kendisini gereği gibi savunamaması durumu, B Şirketi açısından bir mahkumiyete ve 

aynı zamanda çok ciddi bir prestij kaybına, buna bağlı olarak ticari kayıplar 

yaşamasına, ailesi ve iş çevresinde küçük düşmesine yol açacaktır. Aynı zamanda B 

Şirketinin kendisini gereği gibi savunamaması dolayısıyla sahte fatura kullanmak 

suçu ile ceza alması, B Şirketinin iş ilişkisi içerisinde olduğu diğer şahıs ve firmaları 

da zan altında bırakacaktır. Bu nedenle, B Şirketinin adil yargılanma hakkının üstün 

tutulmasıyla kamusal yarar daha çok sağlanacaktır. Olay açısından B Şirketine, A 

                                                
34 Pınar Bahar Doğan, “Çatışan İki Değer: Haber Verme Hakkı ve Kişilik Hakkı”, Ankara Barosu 
Dergisi, Nisan 2014, s. 485.  
35  Danıştay 4. Dairesinin E. 2013/2702, K. 2013/6862 sayılı ve 10.10.2013 tarihli kararı ile adil 
yargılanma ve savunma hakkı değerlendirilmiştir. Kararda, kişinin savunma için sahip olduğu 
seçenekleri değerlendirebilmesi için kendisine isnat edilen suçun sebeplerini bilmesi gerektiği ve bu 
hakkın kullanılmasının çağdaş bir hukuk düzeninde kolaylaştırılması gerektiği belirtilmiştir. 
36 İrfan Barlass, “Silahların Eşitliği İlkesi ve Yazılı Yargılama Usulü”, Vergi Hukuku Platformu 1. 
Ulusal Kongresi, İdari Yargılama Usulündeki Olası Değişikliklerin Vergi Hukuku Alanına 
Yansımaları, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, 19.02.2016; Mert Ümit Aslan, “Hangi Rapor 
Mükellefe Verilmeli, Hangisi Verilmemeli”, Yaklaşım, S. 278, Şubat 2016, s.99. 
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Şirketinin vergi inceleme raporunun ilgili kısımlarının verilmesi veya vergi tekniği 

raporunun verilmesi 37  ile yargılamanın tüm tarafları eşit konuma getirilerek, 

silahların eşitliği38 de sağlanmış olacaktır.  

Ancak, söz konusu olay döngüsünde özel hayatın gizliliği hakkı ihlal edilen 

kişi A Şirketidir. Anayasa md. 20’de düzenlenmiş olan özel hayatın gizliliği hakkına 

müdahalenin nasıl yapılabileceği md. 20/2’de düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre, 

özel hayatın gizliliği hakkı ancak millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin 

önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve 

özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne 

göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça özel hayatın gizliliğine müdahalede 

bulunulamaz. Olayımız açısından B Şirketinin savunma hakkının korunabilmesi için 

A Şirketine ait vergi inceleme raporunun ilgili kısımlarının da ancak hâkim kararı ile 

verilebilmesi gerektiğini düşünmekteyiz39. 

Uygulamada, bir sektördeki şirket hakkında (A Şirketi diyelim) inceleme 

yapılırken fire oranının %1,5 olduğu tespit edilmiş olsun, aynı sektördeki bir başka 

şirket (B Şirketi diyelim) hakkında inceleme yapılırken fire oranının %3 olduğu 

tespit edilmiş olduğu durumda; vergi inceleme elemanları sektörel bazda bir 

karşılaştırma yaparak fire oranının doğru olmadığı kanaatiyle B Şirketi hakkında 

vergi inceleme raporunu hazırladığını kabul edelim. Vergi inceleme elemanı söz 

                                                
37 Danıştay’ın, başkası adına düzenlenen vergi tekniği raporlarına davacı hakkında düzenlenen vergi 
inceleme raporlarında atıf yapılması durumunda, başkası adına düzenlenmiş olsa da vergi tekniği 
raporunun davacıya verilmesi gerektiği aksi halde ise davacının savunma hakkının ihlal edilmiş 
olacağı yönünde kararlar vermiştir. Ancak, bu yöndeki kararlar yerleşik bir içtihat halini almamış, 
Danıştay daha sonraki kararlarında aksi yönde kararlar vermiştir. Vergi tekniği raporunun verilmemiş 
olmasının savunma hakkının ihlali olacağı yönündeki kararlar için bkz. Danıştay 4. Dairesinin 
2014/5699 E., 2015/1785 K. sayılı ve 27.4.2015 tarihli kararı, 2015/155 E., 2015/2610 K. sayılı ve 
01.06.2015 tarihli kararı, 2015/32 E., 2015/2719 K. sayılı ve 3.6.2015 tarihli kararı, 2015/373 E., 
2015/3029 K. sayılı ve 8.6.2015 tarihli kararı, 2015/261 E., 2015/3907 K. sayılı ve 24.6.2015 tarihli 
kararı.  
38 Silahların eşitliğinin sağlanması konusunda, Cumhuriyet Savcısının yazılı görüşlerinin sanıklara 
iletilmeden karar verilmesini İHAM kararlarında İHAS md. 6/1 adil yargılanma hakkının ihlali olarak 
kabul etmiştir. Bu yöndeki kararlar için bkz. Apaydın v. Türkiye (Başvuru No: 502/03) (Çevrimiçi), 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-120817, 16 Temmuz 2019; Sağır v. Türkiye (Başvuru No: 
37562/02), (Çevrimiçi), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-124649, 16 Temmuz 2019. 
39Aydemir‘e göre, başka bir mükellef hakkında düzenlenen vergi inceleme raporu veya vergi tekniği 
raporunun ancak, Mahkeme tarafından bir ara karar ile dosyaya sunulmasından sonra davacının 
raporlardan örnek almasına izin verilmeksizin incelemesine izin verilmesinin uygun olacağını 
düşünmektedir. İsa Aydemir, “Savunma Hakkı Kapsamında Vergı̇ İnceleme Ve Vergı̇ Tekniği 
Raporlarinin Mükelleflere Tebliği”, Uyuşmazlık Mahkemesi, S. 7, 2016, s. 204. 
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konusu kanaatini gerekçelendirmek için ise B Şirketinin vergi inceleme raporuna, 

şirket bilgileri görünmeyecek ve sadece ilgili kısımları alınacak şekilde A Şirketinin 

vergi inceleme raporundaki veriler emsal olarak yazabilmektedir. Ancak, belirli 

sektördeki firmaların birbirlerini tanıyor oluşu, yaklaşık gelir gider skalaları, üretim 

hacimlerinin sektör içinde biliniyor oluşu sebebiyle, vergi inceleme raporlarına başka 

bir şirketin bilgilerini isimsiz olarak yazmak diğer şirketin farkındalığına engel 

olmamaktadır. Yani B Şirketi, raporda yazan emsal verilerden %1,5 fire veren 

şirketin A Şirketi olduğunu çok rahat bir şekilde anlayabilmektedir. Bu durumda A 

Şirketinin vergi mahremiyetinin ihlal edilip edilmediği tartışma konusu olacaktır. 

Kanaatimizce bu durumda, A Şirketinin verilerinin emsal olarak yazılmasının vergi 

mahremiyetini ihlal olarak kabul etmemiz, VUK md. 5 düzenlemesini çok dar 

anlamda yorumlamamız ve katı bir şekilde uygulanması sonucu doğuracağından ve 

vergi denetmenlerinin raporlarını hazırlarken gerekçelendirmede zorlanılmasına 

sebebiyet vereceği için vergi mahremiyetini ihlali olmayacağını kabul etmek gerekir. 

Haklarında vergi incelemesi yapılmış ve bunun sonucunda vergi cezası, 

usulsüzlük, vergi ziyaı ve vergi kaçakçılığı tespiti yapılmış olması halinde, 

mükelleflerin haklarını gereği gibi savuna bilmesi için vergi inceleme ve vergi 

tekniği raporlarını görmeleri gerekmektedir.  

Zira yerleşik Danıştay kararları ile de sabittir ki, vergi tekniği raporlarının 

mükelleflere verilmemesinde vergi mahremiyeti ilkesinin gerekçe gösterilmesi 

mümkün değildir. Mükelleflerin kendilerine ait bilgilerin verilmemesine gerekçe 

olarak vergi mahremiyeti ilkesi gösterilemez. Zira vergi tekniği raporu verilmeyerek, 

silahların eşitliği ilkesi ihlal edilmiş olmaktadır. Mükelleflerin yani suçlanan 

kişilerin, kendilerine yöneltilen suçlamaların sebeplerini bilmesi, iddia olunan fiile 

ilişkin tespit ve kanıtları bilmesi ve bunlara bağlı olarak savunma argümanları 

geliştirebilmesine olanak tanınmak zorundadır. Bu nedenle, Danıştay kararları ile 

vergi tekniği raporlarının verilmemesi vergi mahremiyeti kapsamında 
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değerlendirilmemiş ve mükelleflerin savunma haklarının ihlal edildiği yönünde 

kararlar verilmiştir40. 

Vergi inceleme raporlarının tebliği ile ilgili Kamu Denetçiliği Kurumu 

tarafından verilmiş olan bir karar olması sebebiyle önemlidir. Kamu Denetçiliği 

Kurumu’nun 2016/1360 şikâyet numaralı ve 20.09.2016 tarihli kararı 41  ile vergi 

inceleme raporunun üçüncü kişilere tebliği ile ilgili karar verilmiştir. Söz konusu 

başvuruda, başvurucu vergi kaçırdığı iddiası ile ihbarda bulunduğu şirket hakkında 

düzenlenen vergi inceleme ve ihbar ikramiyesi ile görüş ve öneri raporlarının tarafına 

tebliğ edilmesini talep etmiş, ancak talebine vergi idaresi tarafından cevap 

verilmemiştir. Bunun üzerine şikayetçi kamu denetçiliği kurumuna başvurmuştur. 

Kamu Denetçiliği Kurumu yapmış olduğu incelemede, Danıştay 3. Dairesinin 

28/05/2014 tarihli ve E. 2011/4670, K. 2014/2492 sayılı kararına da atıfta bulunarak 

ihbar ikramiyesi görüş raporunun da vergi mükellefine ilişkin gizli bilgiler içermesi 

ve söz konusu bilgilerin vergi mahremiyetine kapsamında olduğu belirtilmiştir. Bu 

nedenle hem vergi incelemesi raporunun hem de ihbar ikramiyesi görüş raporunun 

vergi mükellefine ilişkin ticari sır sayılabilecek bilgiler içermesi sebebiyle vergi 

mahremiyeti kapsamında olduğu ve ticari sır niteliğindeki bilgilerin aynı zamanda 

BEHK md. 21 gereğince de üçüncü kişilerle paylaşılamayacağı belirtilerek, 

başvurucunun talebi reddedilmiştir. 

Vergi incelemelerinin kapsamlı olması sebebiyle, vergi kaçakçılığı suçuna 

ilişkin şüphe inceleme sırasında ortaya çıkmasıyla, defter ve belgelerin 

incelenmesinin yeterli olmayacağı için “arama” sonucunu doğuracak kontrollerin 

yapılması gerekebilir. Bu durumda VUK’un “arama”ya ilişkin hükümleri 

uygulanmaz ise, vergi inceleme elemanı tarafından Anayasa md. 20 özel hayatın 

gizliliği ve korunması hükmü ihlal edilmiş olacaktır42.  

                                                
40 Danıştay 4. Dairesi, 2013/928 E., 2013/6240 K. ve 24.09.2013 tarihli kararı, Danıştay 7. Daire 
2016/1996 E., 2017/2061 K. ve 20.3.2017 tarihli kararı, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, 
2014/304 E., 2014/563 K. ve 18.06.2014 tarihli kararı, Danıştay 4.Dairesi, 2015⁄497 E., 2015⁄3174 K. 
ve 10.6.2015 tarihli kararı. 
41  Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 2016/1360 şikayet numaralı ve 20.09.2016 tarihli kararı, 
(Çevrimiçi), https://www.ombudsman.gov.tr/2016-yili-kararlari/index.html ,16 Temmuz 2019. 
42 Uyanık, a.g.t., s. 30, Gülerci, a.g.e., s. 88. 
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Vergi incelemeleri sırasında vergi inceleme elamanları defter ve belgelerin 

ibrazını talep etmektedir. Mükellefler kendileri hakkında suç delili olabilecek bu 

defter ve belgeleri sunmaktan imtina edebilirler. Bu durum, Anayasa Mahkemesi ve 

İHAM tarafından farklı değerlendirilmektedir. Anayasa Mahkemesi E.2002/55, 

K.2003/8 sayı ve 11.03.2003 tarihli kararında vergi kanunlarına göre tutulan, 

düzenlenen, saklanan ve ibraz mecburiyeti olan defter, kayıt ve belgelerin vergi 

inceleme memurlarına ibrazın yerine getirilmemesi nedeniyle mükellefe uygulanan 

hürriyeti bağlayıcı cezanın kanunda belirtilen şartların yerine getirilmemesi 

nedeniyle verildiği belirtilmiştir. Söz konusu kararda defter ve belgelerin ibraz 

edilmemesi kapsamında adil yargılanma hakkı, susma hakkı veya özel hayatın 

korunması hakkı yönünden herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın durumun 

devletin kamu alacağının güvenceye kavuşturulması ve kamu hizmetlerinin 

aksamadan yürütülmesinin sağlanması amacının daha üstün bir menfaat olduğu ifade 

edilmekle yetinilmiştir.  

İHAM ise kararlarında bu durumu İHAS md. 6 kapsamında değerlendirerek 

adil yargılanma hakkı kapsamında susma hakkının ihlalini oluşturabileceği yönünde 

kararlar vermiştir. İHAM’nin bu yöndeki 10828/84 başvuru numaralı Funke v. 

Fransa 43  kararında, başvurucunun İHAS md. 6 kapsamındaki adil yargılanma 

hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir. Söz konusu kararda başvurucu Gustave 

Funke Alman vatandaşıdır, ancak Fransa’da satış temsilcisi olarak çalışmakta ve 

yaşamaktadır. Funke’nin evi gümrük memurları tarafından yurt dışı malvarlıklarının 

öğrenilebilmesi için aranmak istenmiştir. Funke, memurlara profesyonel ve ailevi 

sebeplerden ötürü yurtdışında birkaç banka hesabı olduğunu ama banka beyannamesi 

bulunmadığını belirtmiş. Gümrük memurlarının evde yaptığı aramada ise banka 

beyannamesi, çek defterleri ve bir Alman menşeli aracın onarım faturasının 

bulunmuştur. Bunun üzerine, kişi hakkında rapor hazırlanmış ve para cezası 

kesilmiştir.  

Başvurucu, gümrük memurları tarafından belgeleri vermeye zorlanmış 

olmasının İHAS md. 6/1’de yer alan hakkının ihlaline sebebiyet verdiğini iddia 

                                                
43 Funke v. Fransa kararı, Başvuru no: 10828/84, tarih 25.02.1993 (Çevrimiçi), 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57809, 16 Temmuz 2019. 
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etmiştir. Hükümet ise sunmuş olduğu savunmada, Fransız gümrük ve döviz kontrol 

rejimlerine göre mükelleflerin, idare tarafından talep edilmesi halinde sunulmak 

üzere, gayrimenkullerine ve gelirlerine ilişkin belgeleri saklamak ve ibraz etmekle 

yükümlü olduklarını ve bu nedenle de başvurucunun İHAS md. 6/1’de yer alan 

hakkının ihlal edilmediğini iddia etmiştir. Mahkeme ise kararında, hükümetin 

sunmuş olduğu savunmada, mükelleflerin banka beyanlarını sunmaya 

zorlanmalarının ya da para cezasının dayatılmasının adil yargılanma hakkının 

ihlaline sebebiyet vermeyeceğini belirtmiştir. Ancak, mahkeme, gümrük 

memurlarının başvurucuyu suçlu bulabilmek için yeterli delil olduğu yönünde 

kanaatleri olmamasına rağmen başvurucuyu kendisi hakkında suçlu bulunmasına 

sebebiyet verecek kanıtları sunmaya zorlamış olmasını, başvurucunun kendisini 

suçlamaya katkıda bulunmasını sağlamanın başvurucunun AHİS md. 6 kapsamında 

adil yargılama hakkının ihlal edildiği kanaatine varmıştır44.  

Benzer şekilde İHAM kararlarında vergilendirme işlemleri sırasındaki keyfi 

uygulamaların engellenmesi için gerekli hukuki önlemlerin alınması halinde, yetkili 

makamların vergilendirme işlemleri konusundaki yetkilerini kullanırlarken 

kısıtlanmaması gerektiği yönünde kararları bulunmaktadır. Örnek olarak Bernh 

Larsen Holding AS ve Diğerleri v. Norveç (Başvuru No: 24117/08) 45  kararı 

gösterilebilir. Söz konusu kararda BLH, Kver AS ve Increased Oil Recovery AS. isimli 

3 Norveçli şirket başvurucudur. Dava, Norveçli bu üç şirket tarafından ortak 

kullanılan sunucu (server) ve e-mail sistemindeki tüm bilgilerin birer kopyasının 

vergi denetçilerine sunulmasına ilişkin vergi makamları tarafından verilen kararın 

İHAS md. 8’i ihlali ile ilgilidir.  

Ortak kullanılan sunucu Kver AS şirketine aittir. Söz konusu sunucuda diğer 

başvurucu şirketlerin elektronik arşivleri, personel yazışmaları ve diğer şirketler ve 

kişiler ile yaptıkları yazışmalar saklanmaktadır. 2003 yılında BLH şirketinin 2001 

yılına ilişkin vergi denetimine tabi tutulacağı bildirilmiş ve vergi idaresi ile 2004 

Mart ayında yapılan görüşmelerde şirketin sunucularında olan kaynakların bir 

                                                
44 Funke v. Fransa kararı, Para. 53 ve 57. 
45Bernh Larsen Holding AS ve Diğerleri v. Norveç (Başvuru No: 24117/08) kararı, (Çevrimiçi), 
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-117133"]}, 16 Temmuz 2019. 
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kopyasının teslim edilmesi istenmiştir. BLH sadece kendi şifreleri ile girilen kısmı 

vermeyi teklif etse de vergi idaresi tüm sunucunun bir kopyasını talep etmiştir. Vergi 

idaresine sunucuda iki farklı şirketin daha bilgilerinin saklandığı belirtilmesine 

rağmen, vergi idaresi talebinde diretmiştir. Ancak sunucu sahibi Kver AS de 

sunucunun tümünün kopyasını vermeyi reddetmiştir. Bunun üzerine Kver AS vergi 

idaresi tarafından tüm elektronik verilerin verilmesi konusunda uyarılmış ve vergi 

denetimine tabi tutulacağı bildirilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda toplam 41 

gigabayt büyüklüğünde 112.316 dosya ve 5.560 klasör vergi idaresine teslim 

edilmiştir. Bunun üzerine BLH ve Kvier AS belgelerin yedeklerinin derhal teslimi 

için Maliye Bakanlığına başvuruda bulunmuştur. Mahkeme İHAS md. 8’in ihlal 

edilmediğine karar vermiştir. Mahkeme, vergi denetiminin etkinliğine ilişkin 

sebeplerden dolayı, vergi ödeyen bir kişinin “karışık arşiv” kullanmasının, bu arşivde 

vergi ödeyen başka kişilere ait bilgiler bulunsa bile, vergi makamlarının eylemlerini 

gerçekleştirme olanaklarını kısıtlamaması gerektiği hususunda suiistimale karşı 

yeterli önlemler alındığı için Norveç mahkemeleri ile aynı görüştedir. 

III.  Arama Kapsamında Vergi Mahremiyeti 

Arama, ceza muhakemesi hukukunda kontrol tedbirlerinden birisidir ve 

şüpheli kişi veya delillerin ya da müsadere edilecek eşyanın ele geçirilebilmesi için 

ev veya iş yeri gibi yerlerde araştırma yapılmasını ifade etmektedir46. Bu nedenle 

vergi hukukunda arama, mükelleflerin özel hayatın gizliliği hakkı, konut 

dokunulmazlığı ve haberleşme hürriyeti gibi temel haklarına en çok müdahaleyi 

gerektiren vergi denetim yoludur.  

Arama, bir ihbar veya inceleme sonucu vergi kaçırdığı yönünde kuvvetli 

belirtiler bulunan mükellefler veya olayla bağlantılı bulunan üçüncü kişiler nezdinde 

gerçekleştirilen, ceza yargılamasındaki delil toplama araçlarının vergi usul 

kanunundaki görünümü olarak, vergi kaybı ve vergi suçuna ilişkin delillerin 

toplanmasıdır47.  Vergisel arama, vergi kaçakçılığı suçlarının ve idari para cezası 

gerektiren vergisel aykırılıkların işlendiğine dair makul şüphenin varlığı halinde ya 

                                                
46 Nur Centel, Hamide Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, 16. Baskı, İstanbul, 2019, s. 444. 
47 Saban, a.g.e., s. 457; Öncel, Kumrulu, Çağan, Göker, a.g.e., s. 109. 
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da olağan vergi incelemesi sırasında ortaya çıkarılması imkânı bulunmayan 

gizlenmiş delillere ulaşma amacıyla yapılabilir48.   

Mükellefin vergisel aramanın yapılması gereken hallerde CMK’da adli arama 

gibi hâkim kararı ile mükellef veya olayla bağlantılı olan üçüncü kişiler nezdinde 

arama yapılabilmektedir 49 . Vergisel aramanın da adli arama gibi bireylerin özel 

hayatın gizliliği ve konut dokunulmazlığı gibi temel haklarına müdahalede 

bulunuyor olması sebebiyle arama yapabilmenin koşullarının belirgin ve orantılı 

olması gerekmektedir50 . VUK md. 142/2’e göre arama yapılabilmesi için, vergi 

inceleme elemanının arama yapılmasını gerekli olduğu kanaati ile yazılı olarak sulh 

hakiminden talepte bulunması ve sulh hakiminin de arama yapılabileceği yönünde 

karar vermiş olması şarttır. VUK md. 145/2’ye göre de arama sonucunda elkonulan 

defter ve belgeler üzerinde en fazla üç ay inceleme yapılabilir. Ancak, vergi inceleme 

elemanlarının defter ve belgeler üzerindeki incelemeleri üç ay içerisinde 

tamamlanamaz ise sulh hakiminin kararı ile süre uzatılabilir. 

Arama ile ilgili olarak, VUK md. 127/1-c’de yer alan düzenleme ile md. 142-

147 arasında düzenlenen “arama” benzer düzenlemelerdir. Zira her iki düzenlemede 

de amaç elkoyma müessesesi ile delil elde etmektir. Bu nedenle, aslında bu iki 

düzenleme arasında esaslı bir farklılık bulunmamaktadır. Ancak, VUK md. 147’de 

CMK'da yer alan arama hükümlerinin uygulanacağı düzenlenerek hukuka uygunluk 

sağlanmıştır. VUK 127/1-c’de ki düzenleme ile İdare’ye yetki verilmiş olması 

durumu Anayasa md. 20’ye yani mahremiyet hakkına aykırılık oluştururken, VUK 

143’de yer alan düzenleme aykırılık oluşturmamaktadır51. 

İHAM, vermiş olduğu kararlarda arama ve elkoyma işlemleri ile özel hayatın 

gizliliği hakkında yapılan müdahalelerin meşru amaçlarla orantılı olması gerektiğini, 

ülke mevzuatlarının ve uygulamalarının konu hakkında açık ve gerekli koruma 

mekanizmasını düzenlemesi gerektiğini belirtmiştir. Bu nedenle, VUK md. 142 

vd.’da düzenlenen hükümler kapsamında arama yapılıp, mükelleflerin defter ve 

belgelerine elkonulması durumunun, vergi mahremiyetini ihlal etmemesi için verilen 
                                                
48 Mahmut Kaşıkçı, Vergi Hukukunda Arama Koruma Önlemi, İstanbul, 2007, s. 24.  
49 Kaşıkçı, a.g.e., s. 32; Oktar, a.g.e., s. 211. 
50 Kaçıkçı, a.g.e., s. 32.  
51 Baykara, a.g.m., s.5-6.  
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arama kararı ile elde edilmek istenen amacın orantılı, mevzuatın açık düzenlenmiş ve 

mükellefe gerekli koruma mekanizmasını sağlanmış olması gereklidir. 

KS ve MS v. Almanya davası (Başvuru no:33696/11)52, bir çiftin evlerinin 

vergi kaçakçılığı iddiası ile aranması ile ilgilidir. Başvurucu çifte karşı başlatılan 

prosedür, çiftin Lihtenştayn’da ki bir bankada yer alan varlıklarına ilişkin bilgilerin, 

bir banka çalışanı tarafından gizlice Alman gizli servisine satılması ile başlamıştır. 

Yani yasa dışı olarak elde edilen bilgi ile bir süreç başlamıştır. Başvurucular, yasa 

dışı olarak elde edilen ve aynı zamanda yerel ve uluslararası hukukun ihlali olan 

delillere dayanılarak düzenlenen arama kararı ile evlerinin aranmasının özel hayatın 

gizliliğini ihlal ettiği iddiası ile şikâyette bulunmuştur. Mahkeme, İHAS md. 8’in 

ihlal edilmediğine karar vermiştir. Nedenleri ise şöyle özetlenebilir:  

1. Çiftin evinde gerçekleştirilen arama yasalara uygun olarak 

gerçekleştirilmiş. 

2. Alman Federal Anayasa Mahkemesi'nin yerleşik içtihadına göre, usule 

ilişkin kuralları ihlal ederek edinilen kanıtların cezai işlemlerde 

kullanılamayacağına dair kesin bir kural bulunmamaktadır. Bu hukuki 

durumu, çift gerekirse hukuki yardım alarak da öngörebilecektir. 

3. Yerel makamlarca yapılan aramanın orantılı olarak gerçekleştirilmesi. 

4. Alman mevzuatı ve içtihatlarının, arama kurumunun genel olarak kötüye 

kullanıma karşı yeterli ve etkili önlemlerle düzenlediğini, vergi kaçakçılığı 

suçunun çok önemli ve ciddi bir suç teşkil etmesi. 

5. Hiçbir Alman makamının vergi suçlarının kovuşturulması için bilgi 

edinirken ulusal ve uluslararası hukuku kasıtlı ve sistematik bir şekilde 

ihlal ettiğine dair bir kanıt bulunamaması. 

6. Arama emrinin hem soruşturma altındaki suç hem de delil ile ilgili açık ve 

ayrıntılı olması. 

7. Son olarak, çiftin evlerinin araştırılmasının bir sonucu olarak kişisel 

itibarları üzerinde herhangi bir etki yarattığını iddia etmemeleri. 

                                                
52  KS ve MS v. Almanya (Başvuru no:33696/11) kararı, (Çevrimiçi), 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166958, 16 Temmuz 2019. 
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Mahkemenin karar gerekçesinin kısa özetinden de anlaşılacağı üzere, aramanın 

orantılı olarak yapılması, devletin arama kurumu ile ilgili yeterli ve etkili 

düzenlemeye sahip olması karşısında İHAS md. 8 ihlalinin oluştuğu kabul 

edilemeyecektir. 

André ve Diğerleri v. Fransa (Başvuru No: 18603/03)53  kararında ise bir 

avukat ve bir hukuk ofisi davada başvurucudur. Dava konusu olay vergi 

denetmenlerinin, avukatın hukuk ofisini, Haziran 2001’de ofisin vergi kaçakçılığı 

yaptığından şüphelenilen, aynı zamanda hukuk ofisinin vekilliğini üstlendiği 

mükellef hakkında delil elde etmek amacı ile aramasıdır. Başvuruculardan birinin 

hukuk ofisinde gerçekleşen arama Marsilya Barosu başkanı ve kıdemli polis memuru 

huzurunda gerçekleştirilmiş ve 66 dokümana el konulmuştur. Başvurucular yapılan 

aramanın ve el koymanın hukuka aykırı olduğunu belirterek itiraz etmişler, ancak 

itirazları temyiz mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Başvurucular savunma 

haklarının ve profesyonel güvenirliliklerinin ihlal edildiğini ileri sürmüşlerdir. 

İHAM, başvuranların müvekkili olan şirketin çalışmalarına yönelik vergi denetimi 

bağlamında, vergi müfettişliğinin başvuranları hedef almasının yegâne nedeninin, 

müvekkil şirketin vergi kaçırdığına dair şüphelerin teyidi adına gerekli kontrollerin 

yapılması ve ilgili belgelerin bulunması olduğunu kaydetmiştir. Mahkeme, avukat 

ofislerinin aranmasında özel ve kati koruyucu düzenlemelerin olmasının çok önemli 

olduğu ve bunlara uyulması gerektiği belirtilmiştir. Dava konusu olayda her ne kadar 

baro başkanı hazır olsa da aramada yetkili olan hâkimin hazır olmadığı ve vergi 

müfettişine ve polis memuruna arama emri ile geniş yetkiler verilmesinin aranılan ve 

bulunan belgelerin kapsamının anlaşılmasında yeterli ve etkili olmayacağı 

belirtilmiştir. Mahkeme, yapılan arama ve el koyma ile başvurucu ve müvekkili 

arasındaki profesyonel güven ilişkisinin ihlal edildiğini belirtmiştir. Bu nedenle, 

İHAM’si başvurucuların ofislerinde yapılan arama ve elkoyma işlemleriyle, vergi 

idaresinin başvurucu hakkında delil elde etme amacına uygun olmadığı kanaatiyle, 

İHAS md. 8’in ihlal edildiğine karar vermiştir. 

                                                
53  André ve Diğerleri v. Fransa (Başvuru No: 18603/03) kararı, (Çevrimiçi), 
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-87938"]}, 16 Temmuz 2019. 
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Keslassy v. France (Başvuru No:51578/99) 54  İHAM kararında ise 

başvurucunun sahibi olduğu çeşitli şirketler hakkında yürütülen yargılama sürecinde, 

başvurucunun evinin aranmasına yerel makamlarca karar verilmiştir. Başvurucu, 

vergi kaçakçılığının önlenmesi ile kişisel özgürlüğüne evinin aranarak müdahale 

edilmesi arasında bir bağlantı ve orantılılık olmadığını iddia etmiştir. Ancak, 

mahkeme başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle kabul edilmez 

olduğuna karar vermiştir. Aramaları düzenleyen iç hukukun katı kuralları olduğu ve 

aramalar sırasında kurallara uyulduğu tespiti yapılmıştır (tüm arama prosedürü 

hâkim denetimi ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirilmiş). Bu nedenle, 

başvuranın özel hayatına ve evine saygı gösterilmesi hakkına yapılan müdahalenin 

meşru amaçlarla orantılı olduğuna kanaat getirilmiştir. Mahkeme oy birliği ile 

ülkenin ekonomik refahının korunması, suçun önlenmesi ve demokratik toplumun bir 

gereği olarak İHAS md. 8’e yapılan müdahalenin orantılı olduğu ve ihlalin 

gerçekleşmediğine, başvurunun İHAS md. 35/3-4 uyarınca açıkça dayanaksız olduğu 

gerekçesiyle reddedilmesi gerektiği sonucuna varmıştır.  

Funke v. Fransa kararında (Başvuru no:10828/84) 55  ise İHAM, Fransa 

hükümetini başvurucunun İHAS md. 8’de yer alan özel hayatın gizliliği hakkını ihlal 

ettiği yönünde karar vermiştir. Yapılan başvuruda İHAS md. 8 yönündeki ihlal 

iddialarına karşı, hükümet sunduğu savunmada hâkim kararı olmaksızın gümrük 

vergisi memurlarının kişinin evinde arama yapmasının kişinin özel hayatına 

müdahale olduğunu kabul etmiş, ancak bu müdahalenin ülke refahı ve suçun 

önlenmesi açısından gerekli ve meşru olduğu savunulmuştur. İHAM’si ise, ülke 

mevzuatı ve uygulamalarının bu konu hakkında açık ve gerekli koruma 

mekanizmasını düzenlemesi gerektiğini belirtmiştir. Mevzuatın sınırlarının belli 

olmaması ve bir yargılama hakkının öngörülmemiş olması sebebiyle somut olay 

bakımından demokratik toplum gerekleri yerine getirilmediği belirtilmiştir. 

Mahkeme, sermaye çıkışlarının kontrolü ve vergi kaçakçılığının önlenmesi 

konusunun zorluğu sebebiyle alınacak tedbirlerde devletin takdir hakkının olduğunu 

                                                
54 Keslassy v. France (Başvuru No:51578/99) kararı, (Çevrimiçi), 
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["51578/99"],"itemid":["001-22882"]}, 16 Temmuz 2019. 
55 Funke v. Fransa (Başvuru no:10828/84) kararı, (Çevrimiçi), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-
57809, 16 Temmuz 2019. 
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belirtmiş ancak, söz konusu tedbirlerin uygulaması karşısında yeterli koruma 

mekanizmasının da mevzuatta düzenlenmiş olması gerektiğini belirtmiştir. Bu 

nedenle, mahkeme mevzuatın yeterli koruma mekanizmasını getirmemesi ve 

boşluklarla dolu olması sebebiyle arama yapılmasının meşru olmadığı ve kişinin md. 

8’deki haklarının ihlal ettiği sonucuna varmıştır56. 

Bir diğer önemli ve güncel karar ise Erduran ve EM Export Dış Tic. A.Ş. v. 

Türkiye (Başvuru no: 25707/05-28614/06) kararıdır57. Başvurucu Mehmet Erduran, 

aynı zamanda ikinci başvurucu olan EM Export Dış Tic. A.Ş.’nin sahibidir. Başvuru 

EM Export Dış Tic. A.Ş. ile Türkiye Demir Çelik İşletmeleri arasında uzun süreli 

yapılmış olan kömür ve demir alışverişi ilişkisinde, Türkiye Demir Çelik 

İşletmelerinin sözleşmeyi ihlal ettiği sebebiyle taraflar arasında husumet 

bulunmaktadır. Başvurucular, taraflar arasında süre gelen yargılamalar 

sonuçlanmadan icra takibi başlatarak, Türkiye Demir Çelik İşletmelerinden 

1.600.000.000.000,00 TL (eski Türk Lirası- İHAM’ın kararında belirttiği üzere 

2.900.000,00 Euro’ya denk gelmektedir) tahsilat gerçekleşmiştir. İcra işlemlerinin 

başlatılması sebebiyle, Türkiye Demir Çelik İşletmeleri finansal anlamda çok ciddi 

zorluğa düşmesi sebebiyle Maliye Bakanlığınca, başvurucu şirket hakkında vergi 

denetimi yapılmasına karar verilmiş. Denetim için Şirketin tescile kayıtlı adresine 

giden vergi denetim memurları, Şirketi tescile kayıtlı adresinde bulamamış, daha 

sonra defter ve belgelerin ibrazı için gittikleri adreste kendisini başka biri olarak 

tanıtan başvurucu Erduran, ilgili belgeleri sunmak için süre talep etmiş ve kayıtları 

da imzalamayı reddetmiş. Bunun üzerine, vergi denetim memurları tarafından polis 

çağırılarak resmi tutanak tutulmuş ve evrakların 15 gün içinde hazır edilmesini, 

başvuran Şirketin denetim prosedürüne uygun olması halinde denetimin kendi 

tesislerinde yapılması için talepte bulunmaları gerektiğini, Şirketin gelirini beyan 

etmemesi ve hesap defterlerini sunmaması halinde vergi kaçakçılığı ile 

suçlanacakları bildirilmiş. Ancak, şirketin belgeleri tam olarak sunmaması sebebiyle 

yetkili sulh hakiminden arama kararı çıkartılmıştır. Şirketin denetiminin Şirket 

                                                
56 Benzer yönde kararlar için bkz. France ve Miailhe v. France, Başvuru no. 12661/87 ve Crémieux v. 
France, Başvuru no. 11471/85. 
57  Erduran ve EM Export Dış Tic. A.Ş. v. Türkiye (Başvuru no: 25707/05-28614/06) kararı, 
(Çevrimiçi), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187731, 16 Temmuz 2019. 
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ofislerinde yapılmasını talep etmesine rağmen, Şirketin tescilli adresinde 

bulunmaması sebebiyle incelemenin Şirket ofisinde yapılamayacağı bildirilmiştir. 

İHAM, davanın koşullarını bir bütün olarak ele aldığında arama tedbiri ve yürütülen 

sürecin yasaya uygun olduğunu ve yerel makamların adil davrandığını, aramanın 

belgeleri elde etmek için kullanılmasında meşru amaç ile orantılı olarak kullanılması 

sebebiyle başvurucuların İHAS md.8’in ihlal edilmediğine karar vermiştir. 

IV. Bilgi Toplama Kapsamında Vergi Mahremiyeti 

Beyan sistemine dayanan vergilendirme sistemimizde, bilgi toplamanın amacı, 

ödenen veya ödenecek olan vergilerin doğruluğunun araştırılmasıdır58. Bilgi toplama 

ile vergi idaresinin denetim fonksiyonu artırılarak, mükellefleri doğru beyanda 

bulunmaya teşvik etmektedir59.  

Vergi idaresi sadece mükelleflerin kendisinden değil mükelleflerle işlem yapan 

gerçek veya tüzel kişiler ile kamu idare ve müesseselerinden, mükellef nam ve 

hesabına yediemin olarak hareket eden üçüncü kişiler de dahil olmak üzere bilgi 

toplayabilir. Örneğin, kiracılardan, kira geliri elde eden mükellefle muamelede 

bulunan kişi olmaları nedeniyle kira ile ilgili bilgi talep edilebilir60. Ancak, vergi 

idaresi bilgi toplama yetkisi kapsamında direkt bilgi talebinde bulunmadan da bazı 

kaynaklardan bilgi toplamakta ve bunları kayıt altına almaktadır. Örneğin; hesap, 

işlem ve para transferleri konusunda bankalardan, sigorta şirketlerinden, tapu ve 

kadastro müdürlüklerinden, döviz bürolarından, havacılık işletmelerinden, finansal 

leasing ve faktöring şirketlerinden bilgi temin edebilmektedir.  

Ayrıca, bazı makam ve kişiler devamlı olarak vergi idaresine bilgi vermekle 

yükümlüdürler. Ölüm olayları ve intikallerini, sulh hakimleri, nüfus ve tapu 

memurları, konsoloslar, muhtarlar, bankalar her ay vergi idaresine bildirmekle 
                                                
58 Oktar, a.g.e., s. 213. 
59 Şükrü Kızılot, Doğan Şenyüz, Metin Taş, Recai Dönmez, Vergi Hukuku, 2. Baskı, Yaklaşım 
Yayıncılık, Ankara, 2007, s. 126. Şenyüz, Yüce, Gerçek, a.g.e., s. 139. 
60Yürürlükten kaldırılan 216 ve 217 Sıra Nolu VUK Genel tebliğleri ile kiracılardan kira geliri elde 
eden mükellefle muamelede bulunan kişi olması sebebiyle VUK md. 148 gereğince bilgi vermeye 
zorunluluğu getirilmiştir. Hatta söz konusu 216 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinin Anayasa md. 73’e 
aykırılığı sebebiyle iptali talep edilmiş ancak, Danıştay 4. Dairesinin 1992/2520 E., 1993/1409 K. ve 
17.03.1993 tarihli kararı ile VUK md. 134 vd. hükümleri gereğince, sadece bilgi toplama amacıyla 
yapılmış bir düzenleme olması ve yapılan düzenlemeyle vergi incelemesine başlandığının kabulünün 
mümkün olamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Daha sonra 260 Sıra Nolu VUK 
Genel Tebliğ ile 216 ve 217 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğlerin uygulaması durdurulmuştur.  
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yükümlüdürler. Bunun dışında, motorlu araçlarla ilgili her türlü satış ve tescil 

işlemleri ve bankaların yaptıkları bankacılık işlemleri de düzenli olarak vergi 

idaresine bildirilmektedir. 

VUK md. 151’e göre, kendilerinden bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler özel 

kanunlarda yer alan mahremiyet hakkının ihlalini ileri sürerek bilgi vermekten 

kaçınamaz. Ancak, bunun istisnaları da VUK md. 151/1-4 arasında sayılmıştır. 

Madde hükmüne göre, haberleşmenin gizliliği ilkesi sebebiyle Posta, Telgraf ve 

Telefon İdaresinden, meslekleri gereği edinmiş oldukları meslek sırrı niteliğindeki 

bilgileri hekimlerden, diş hekimlerinden, dişçilerden, ebelerden ve sağlık 

memurlarından, avukatlardan istenemez. Ayrıca, CMK md. 12561 gereğince bir suç 

olgusuna ilişkin bilgileri içeren belgeler, devlet sırrı olduğu gerekçesiyle mahkemeye 

karşı gizli tutulamaz ancak, devlet sırrı niteliğindeki bilgiler mahkeme heyeti veya 

hâkimi tarafından incelenebilir ve tutanağa alınabilir.  

Vergi idaresinin bilgi toplamak için çok geniş yetkileri vardır. Ancak bu 

yetkiler kullanılırken hem vergi mahremiyeti ihlal edilmemeli hem de mahremiyet 

hakkı ve buna bağlı olarak mükelleflerin özel hayatın gizliliği hakkı ihlal 

edilmemelidir. İHAM her ne kadar vergilendirmeye yönelik yapılan müdahalelerin 

ekonomik refah ve kamu yararı kapsamında değerlendirmekte ise de İHAM vermiş 

olduğu kararlar ile aynı zamanda vergilendirme için yapılacak müdahalelerin hukuka 

uygun olması, müdahalenin kapsamı ve yetki sınırlarının açık olması gerektiğini 

belirtmektedir. Kruslin v. Fransa (Başvuru no: 11801/85) kararında62 başvurucunun 

vergi kaçırdığı şüphesi ile telefon konuşmalarının dinlenmesi, kaydedilmesi ve delil 

olarak kullanılması karşısında İHAS md. 8’in ihlal edildiğine karar vermiştir. Aynı 

şekilde, Huvig v. Fransa (Başvuru no: 11105/84) kararında63, Fransız hukukunda 

telefon dinleme ile ilgili müdahalenin kapsam ve yetki sınırlarının açık olmaması ve 

vergi kaçakçılığının tespiti için başvurucunun telefonlarının dinlenmesinin İHAS md. 
                                                
61VUK md. 151/4’de Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu md. 88’e gönderme yapmaktadır. Ancak, 
CMUK yürürlükten kaldırılmış olup, CMUK md. 88’de düzenlenmiş olan “İçeriği Devlet sırrı 
niteliğindeki belgelerin mahkemece incelenmesi” madde hükmü CMK’da md. 125’te 
düzenlenmiştir. 
62Kruslin v. Fransa kararı, başvuru no: 11801/85), (Çevrimiçi), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-
57626, 16 Temmuz 2019. 
63Huvig v. Fransa kararı, başvuru no: 11105/84, (Çevrimiçi), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-
57627, 16 Temmuz 2019. 
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8’in ihlali olduğuna karar vermiştir. İHAM’nin X v. Belçika (Başvuru no: 9804/82)64 

kararında, vergi idaresinin başvurucudan temin ettiği bilgileri yeterli bulmaması 

sebebiyle başvurucudan özel harcamalarına ilişkin açıklama talep edilmiştir. İHAM 

komisyonuna göre vergi idaresinin talebi açıkça özel hayata müdahale niteliği 

taşımaktadır. Ancak, İHAM kararında söz konusu müdahalenin vergilerin düzgün 

toplanabilmesi için hem demokratik toplumun gereksinimleri hem de ekonomik 

kalkınma ile uyumlu olduğu gerekçesiyle İHAS md. 8’e aykırılık oluşamayacağını 

belirtmiştir. 

VUK 152/A düzenlemesi ile vergi idaresinin yürürlüğe girmiş uluslararası 

sözleşmeler gereğince bilgi değişim hükümleri çerçevesinde bilgi toplayabileceği 

düzenlemiştir. Ancak söz konusu düzenlemede aynı zamanda yabancı vergi idareleri 

ile bilgi değişimi yapılabileceği hususunda bir açıklık bulunmamaktadır. Bu nedenle, 

bilgi değişimi konusunda kanuna bir yetki hükmünün eklenmesi, kanun maddesini 

daha açık hale getirecektir65. 

 

 

 

 

                                                
64 X v. Belçika kararı -başvuru no: 9804/82)- Mahkeme başvurunun kabul edilemez olduğuna karar 
vermiştir. (Çevrimiçi), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-74327 , 16 Temmuz 2019. 
65 Oktar, a.g.m., s. 173. 
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ALTINCI BÖLÜM 

VERGİ MAHREMİYETİNİ İHLAL VE İDARENİN 

SORUMLULUĞU 

I. Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu 

Vergi mahremiyetini ihlal suçunun VUK md. 362'den atıfla TCK md. 239 

hükümlerine tabi olması sebebiyle, suçun incelenmesi sistematik olarak ele alınacak 

ve suçun unsurlarına yönelik olarak genel içerikte açıklamalar yapılarak konu 

incelenecektir.  

A. Korunan Hukuki Değer 

Vergi mahremiyetinin ihlali VUK md. 362'de düzenlenmiştir. VUK md. 362'de 

TCK md. 239 hükümlerine atıf yapılmış olması sebebiyle TCK md. 239 hükümleri 

uygulanmaktadır. Ancak, VUK md. 362'de vergi mahremiyetini ihlal suçunun bir 

tanımlaması yapılmamıştır. Söz konusu maddeye göre, "Bu Kanunda yazılı vergi 

mahremiyetine uymaya mecbur olan kimselerden bu mahremiyeti ihlal edenler, 

Türk Ceza Kanunu’nun 239 uncu maddesi hükümlerine göre cezalandırılır.". 

Madde metninde vergi mahremiyetini ihlal suçu açısından bir açıklık olmaması 

sistematik olarak eleştirilmektedir1. Bu nedenle, vergi mahremiyetini ihlal suçunun 

unsurlarına ilişkin olarak VUK md. 5'den yararlanılmaktadır. 

TCK md. 239’uncu madde ise kanunun dokuzuncu bölümünde ekonomi, 

sanayi ve ticarete ilişkin suçlar bölümünde düzenlenmektedir. Her ne kadar vergi 

mahremiyeti düzenlemesi ile mükellefin menfaati korunuyor olsa dahi vergi 

mahremiyetini ihlal suçunun TCK'da yer aldığı kategori nedeniyle dolaylı olarak 

toplumun ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin menfaatinin de korunduğunu 

belirtebiliriz2.   

Vergi suçlarının ortak özelliği kamu ve hazine yararının korunması iken, vergi 

mahremiyetini ihlali suçu kişisel yararı yani mükellefin yararını korumaktadır 3 .  

Vergi mahremiyetinin bireylerin özel hayatın gizliliği hakkının vergi hukuku 

                                                
1 Solak Akman, a.g.t., s. 99,100. 
2 Solak Akman, a.g.t., s. 103. 
3 Sonsuzoğlu, a.g.m., s. 133; Gökbel, a.g.t, s. 90. 



 

 
 129 

alanındaki görünümü olması sebebiyle, vergi mahremiyetini ihlal suçunun hukuki 

konusunu özel hayatın gizliliği hakkı oluşturmaktadır4.  

Vergi mahremiyetini ihlal suçu şikâyete tabi suçlardandır. TCK md. 239 

düzenlemesine göre suçun cezalandırılması şikâyet şartına tabi tutulmuştur5. Zira 

soruşturmanın resen yapılması, VUK md. 5 kapsamında olan bilgilerin 

korunmasında ihmal veya ihlal olduğunun tespiti hayatın olağan akışına göre zor 

olacaktır6. Ancak TCK md. 239/3’e göre Türkiye’de oturmayan bir yabancıya veya 

yabancı memurlara sırrın açıklanması halinde şikâyet koşulu aranmamaktadır. 

Şikâyete tabi suçlardan olması nedeniyle mükellefler vergi idaresi ile ihtilaflı 

olmak istememektedirler. Bu nedenle, bugüne kadar vergi mahremiyetinin ihlali 

hakkında mahkûmiyet kararları az olduğu için vergi mahremiyetinin ihlali ile ilgili 

çok sorun yaşanılmadığı düşünülmektedir7. Ancak Adli İstatistik Genel Müdürlüğü 

tarafından yayımlanan veriye göre 2009-2016 yılları arasında vergi mahremiyetinin 

ihlali sebebiyle toplam 226 mahkûmiyet kararı verilmiştir (bu sayıya hükmün 

açıklanmasının geri bırakılması karar sayısı dahildir) 8 . Bu veri aslında vergi 

mahremiyetini ihlal ile ilgili sorun yaşandığını ancak istinaf veya temyiz 

mahkemeleri tarafından verilmiş bir karar olmaması sebebiyle yargı kararlarının 

çoğunlukla hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile sonuçlandığını 

göstermektedir. Bu nedenle vergi mahremiyetini ihlal suçu ile ilgili örnek teşkil 

                                                
4 Gülsen Güneş, Verginin Yasallığı İlkesi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2008, s. 47; Ünsal, 
a.g.m., s. 27; Solak Akman, a.g.t., s. 103. 
5 VUK’da TCK md. 239’a yapılan göndermenin sadece yaptırımlara ilişkin olduğu, bu nedenlede 
şikayet şartının olmadığı, resen soruşturulabileceği yönünde görüşler de bulunmaktadır. Arslan, 
a.g.m., s. 26; Suçun unsurlarının VUK 362 ve 5 maddelerine göre belirlenmesi gerektiğinden ve bu 
maddelere göre şikayet şartı aranmadığı için bu suçun şikayete bağlı olmadığı görüşü de 
bulunmaktadır. Hüsamettin Uğur, Mert Elibol, Vergi Suçları, Adalet Yayınevi, Ankara, 2016, s. 557. 
6 Karataş Durmuş, a.g.m., s. 402. 
7 Adem Gündoğan, "Konusu Kalmayan Yasak: Vergi Mahremiyeti”, Lebib Yalkın, Temmuz 2010, S. 
79, (Çevrimiçi),  https://www.lebibyalkin.com.tr/ ,16 Temmuz 2019. 
8 Bu veriye göre 2009 yılında 29, 2010 yılında 28, 2011 yılında 25, 2012 yılında 42, 2013 yılında 15, 
2014 yılında 39, 2015 yılında 23, 2016 yılında 25 mahkûmiyet kararı verilmiştir. 2017 ve 2018 yılı 
yayınlanmış verilerinde 213 sayılı VUK kapsamında verilen mahkûmiyet kararları açısından kanun 
maddesi ayrımına yer verilmediği için 2017 yılında vergi mahremiyetini ihlal suçu verisi ayrıca 
belirlenememektedir. Bu veriler için Adli İstatistik Genel Müdürlüğü verilerinden yararlanılmıştır. 
(Çevrimiçi), http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/adl-istatistikler-yayin-arsivi, 16 
Temmuz 2019. 
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etmesi adına emsal bir Yargıtay veya Bölge Adliye Mahkemesi kararı 

sunamamaktayız. 

B. Suçun Unsurları 

1. Maddi Unsur 

Bu başlık altında vergi mahremiyetini ihlal suçu yapısal unsurları olarak 

hareket, netice, illiyet bağı, fail ve mağdur esas alınarak maddi unsurları 

incelenecektir. 

a. Hareket 

Vergi mahremiyeti suçunun oluşabilmesi için mükellefin ve mükelleflerle ilgili 

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

mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazım 

gelen diğer hususların, failin görevi sebebiyle öğrenmiş ve bunların ifşa edilmiş veya 

sırrın kullanılmış olması gerekmektedir. Bu nedenle, vergi mahremiyetini ihlal 

suçunun oluşabilmesi için herhangi bir vergi sırrının ifşası veya kullanılması değil, 

failin görevi dolayısıyla öğrenmiş olduğu vergi sırrının ifşası veya kullanılması 

gerekir9. TCK md. 239 kapsamında suçun cezalandırılabilmesi için failin “sıfat veya 

görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu” bilgilerin ifşası veya kullanılması 

gerekmektedir. Burada önemli olan bir diğer nokta ise, failin bu suçu ancak görevi 

esnasında işleyebileceğidir. Fail görevinden ayrıldıktan sonra öğrenmiş olduğu vergi 

sırrını ifşa etmesi veya kullanması halinde ancak TCK genel hükümler uyarınca 

cezalandırılabilir10.  

Vergi mahremiyetini ihlal suçu bakımından sırrın ifşası ve kullanma fiilinin 

aynı anda gerçekleşmesi suçun oluşumu için şart değildir. Zira VUK md. 5’te “ifşa 

ve kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına kullanmak” ifadesi tercih edilmiş 

olmasına rağmen, TCK md. 239’da “ifşa veya verme” ifadesi tercih edilmiştir. 

TCK’daki düzenlemede aslında verme fiili ile ifşa da gerçekleşmiş olacaktır. Ancak, 

VUK 5’te yer alan ‘yararına kullanma’ fiilinin gerçekleşmiş olmasına gerek 

                                                
9 Solak Akman, a.g.t., s. 163. 
10 Yiğit, a.g.e., s. 189. 
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olmayıp, suçun TCK’da yer alan düzenlemeye atıf yapması sebebiyle bilgilerin ifşa 

edilmiş olması yeterlidir11. 

Sırrın ifşası için, sırrın bir kişiye ifşa edilmiş olması yeterlidir, sırrın birden 

fazla kişiye ifşa edilmiş olması suçun oluşumuna etki etmemektedir12 . İfşa için 

alenilik şartı aranmamaktadır13. Önemli olan sırrın herhangi bir hak ve yetkiye sahip 

olmayan kişiye açıklanmasıdır 14 . Bu nedenle, sırrın, söylenmesi, yazılması, ilan 

edilmesi ya da belgelerin okutturulması gibi mükellef veya mükellefle ilgili üçüncü 

kimseler hakkında kısmen veya tamamen bilgi sahibi olunmasını sağlayacak her 

türlü eylem ifşa olarak kabul edilecektir15. Bu durumda, sırrın gizli kalması gerektiği 

yönünde uyarıda bulunularak açıklanmış olması da ifşa fiilinin gerçekleşmesini ve 

suçun oluşumunu engellememektedir16. Ancak, ifşa eylemi, karşı tarafta sır hakkında 

kısmen veya tamamen bilgi sahibi olmasını sağlayacak nitelikte olması gereklidir17. 

Bu nedenle, ifşa eyleminde hareket icrai olabileceği gibi ihmali bir hareketten de 

kaynaklanabilir18. İfşa eylemi ihmali bir hareketten kaynaklanmış olsa bile failin 

vergi sırrının üçüncü kişiler tarafından öğrenilmesi yönünde bir kastı olması ve 

bunun sonucunda da üçüncü kişilerin vergi sırrını öğrenmiş olması gerekir19. Aksi 

takdirde vergi mahremiyetini ihlal suçu oluşmayacaktır. 

Vergi mahremiyetini ihlal suçunun oluşması için menfaat fiilinin 

gerçekleşmesi maddi veya manevi nitelikte bir fayda olması gerekmektedir20. Fiil ile 

elde edilen menfaatin failin kendisi veya üçüncü bir kişi lehine olması gereklidir. Bu 

nedenle, menfaatin gerçekleşmiş olması önem arz ederken menfaat temini sırasında 

kullanılan vasıtaların çeşitliliği yönünden bir sınırlama bulunmamaktadır. Ayrıca, 
                                                
11 Şenyüz, a.g.e., s. 439. 
12 Turgut Candan, Vergi Suçları ve Cezaları, 3. B., Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara, 2010, s. 
398; Erdem Ateşağaoğlu, "Vergi Mahremiyetinin İhlali veya Sırrın İfşası Suçunu İşleyenler Hakkında 
Uygulanması Gereken Ceza Hukuku Hükümlerinin Değerlendirilmesi", Maliye Araştırmaları 
Dergisi, Mart 2019, C.5, S.1, s. 24; Süheyl Donay, Ceza Mahkemesinde Yargılanan Vergi Suçları, 
Beta Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2008, s. 169. 
13 Erman, a.g.e., s. 101. 
14 Erman, a.g.e., s. 101. 
15 Karakış, a.g.m, s. 93. 
16 Erman, a.g.e., s. 102; Ateşağaoğlu, a.g.m., s. 24. 
17 Donay, Meslek Sırrı, s. 107; Yiğit, a.g.e., s. 189. Erdem’e göre ifşa fiilinin bilgiye erişim olanağını 
sağlaması da suçun hareket unsuru için yeterli sayılacaktır. Erdem, a.g.m.,. s. 252. 
18 Solak Akman, a.g.t., s. 171. 
19 Solak Akman, a.g.t., s. 173. 
20 Solak Akman, a.g.t., s. 174. 
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menfaatin gerçekleşmesi sırasında vergi sırrının ifşa edilmiş olması zorunluluğu 

bulunmamaktadır. Zira, vergi sırrının ifşa edileceği tehdidiyle de menfaat temini 

gerçekleştirilebilir 21 . Sırrın ifşası sonucunda menfaat temin etmenin amaçlanmış 

olması halinde hareket unsuru icrai nitelik taşıyacaktır. 

VUK md. 5/1’de kanunda yazılı kimselerin görevleri nedeniyle öğrendikleri 

sırları kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamayacakları belirtilmiştir. 

Kanun maddesinden de anlaşıldığı üzere kullanma fiili için "menfaat-yarar sağlama" 

şartı da aranmaktadır. Ancak, kullanma fiili ile kişi veya bir başkası yarar 

sağlamamış olsa bile kanaatimizce suç oluşmuş olur ve eğer bir menfaat sağlama 

durumu var ise bu ancak TCK md. 239’da öngörülen cezanın sınırları içerisinde üst 

sınırdan ceza verilmesine neden olabileceği görüşündeyiz. Zira bazı yazarlara göre 

de menfaat temin edilerek öğrenilmiş olan bilgilerin kullanılmış olması özel bir kast 

şeklidir 22 . Bir diğer deyiş ile yarar sağlamak amacıyla kullanılmış ancak yarar 

sağlanamamış olsa bile suç oluşmuş olacaktır23. Tersi durum için ise yani failin 

öğrenmiş olduğu sırrı açıklamaksızın sadece menfaat elde etmesi halinde ise vergi 

mahremiyetini ihlal suçundan değil TCK kapsamında başka bir suç hükmü 

kapsamında cezalandırılması gerektiği yönünde görüşler bulunmaktadır 24 . Vergi 

mahremiyetini ihlal suçu sırrın "ifşası" veya "menfaat temini" seçimlik hareketlerinin 

her ikisi olduğu takdirde ise fail tek bir suç üzerinden cezalandırılacaktır25. Zira her 

iki hareket kanunda seçimlik hareket olarak sayılmıştır. Bu nedenle her iki hareketin 

yapılmış olması da birden fazla suçun meydan gelmesi olarak kabul edilemez ve bu 

nedenle suçların içtimaı da mümkün olmayacaktır. 

Vergi mahremiyetini ihlal suçunun hareket unsuru açısından bir diğer önemli 

konu ise suçun aslında özel hayatın gizliliğini koruması sebebiyle sırrı ifşa etmeye 

veya kullanma filleri açısından süre sınırının olup olmadığıdır. Kanunda sayılan 

kimselerin görevleri nedeniyle öğrenmiş oldukları bilgileri sır olarak saklama 

yükümlülüğü görevleri devamınca ve görevlerinden ayrılmış olduklarında da devam 

                                                
21 Solak Akman, a.g.t., s. 175. 
22 Sonsuzoğlu, a.g.m., s. 126. 
23 Solak Akman, a.g.t., s. 180. 
24 Ekmekçi Çalıcıoğlu, Ateşağaoğlu, a.g.m., s.1786. 
25 Ateşağaoğlu, a.g.m., s. 32. 
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etmektedir. Ancak bu sürenin dava zamanaşımı ile sınırlı olduğu yönünde görüşler 

olduğu26 gibi suçun aslında özel hayatın gizliliğini koruması olduğu için herhangi bir 

süre sınırına tabi olmadığı yönünde görüşler bulunmaktadır 27 . Bu nedenle, fail 

görevden ayrılmış olsa bile vergi mahremiyetine uyma yükümlülüğü devam eder. 

Fail memur değil aynı zamanda takdir komisyonunda çalışan diğer meslek 

mensupları ve bilirkişiler gibi kişiler açısından da görevleri sona erse dahi vergi 

mahremiyetine uyma yükümlülükleri devam eder28 . Bizimde katıldığımız görüşe 

göre vergi mahremiyetinin özel hayatın gizliliğini koruması sebebiyle, bir temel 

hakka yönelik olarak kanunda açıkça süre yönünden bir düzenleme olmamasına 

rağmen suçun işlenmesi yönünden bir süreye tabi olmasını hukuka uygun 

bulmamaktayız.  

b.  Netice 

Netice, bireyin yapmış olduğu fiilin dış dünyada ceza normunda tanımlanan 

şekilde bir değişiklik meydana getirmiş olmasıdır29. Zira fiilin sadece bir netice 

meydana getirmesi değil aynı zamanda ceza hukuku bakımında bir değer taşıması 

gerekmektedir 30 . Bazı suçlarda neticenin meydana gelmesi cezalandırma için 

aranırken bazılarında aranmamıştır.  

Vergi mahremiyetini ihlal suçunun işlenmiş sayılabilmesi için kanunda 

belirtilmiş hareketlerin yapılması yeterli olup, herhangi bir neticenin 

gerçekleşmesine bağlı değildir31. Zira, vergi mahremiyetini ihlal suçunun ifşa fiili ile 

işlenmesi halinde netice de aynı anda meydana gelecektir. Bu nedenle, suçun ifşa fiili 

ile işlenmesi halinde suçun neticesi harekete bitişik bir suç olduğunu belirtebiliriz32.  

Vergi mahremiyetini ihlal suçunun failin kendisine veya üçüncü bir kişiye 

menfaat sağlamak yoluyla işlenmesi halinde ise yarar sağlamak amacıyla fiilin 

işlenmesinden sonra yarar sağlanamamış olsa bile suç işlenmiş sayılacaktır. Bu 
                                                
26 Donay, Vergi Suçları, s. 170. 
27 Solak Akman, a.g.t., s. 167. 
28 Bayraklı, Vergi Ceza Hukuku, s. 93. 
29Emin Artuk, Ahmet Gökçen, Caner Yenidünya, “Ceza Hukuku Genel Hükümler”, 9. Baskı, adalet 
Yayınevi, Ankara, 2015, s. 250. 
30 Artuk, Gökçen, Yenidünya, a.g.e., s. 251. 
31 Arslan, a.g.m., s. 19. 
32 Erman, a.g.e., s.102; Yiğit, a.g.e., s. 195; Yusuf Karakoç, Vergi Ceza Hukuku, Yetkin Yayınları, 
2. Baskı, Ankara, 2019, s. 336. 
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nedenle, suçun neticesi hareketten ayrılabilmektedir. Ancak bazı yazarlara göre, 

suçun tipikliğinin yerine getirilmesi bakımından menfaat sağlamak yönünde 

harekette bulunmak yeterli olup, menfaatin sağlanmasının bir önemi bulunmamakta 

ve bu nedenle önemli olanın menfaat sağlama amacıyla fiili işlemek olduğu için 

suçun neticesi itibariyle harekete bitişik bir suç olduğu belirtilmektedir33. 

Suçlar netice bakımından aynı zamanda tehlike suçları ve zarar suçları olarak 

ikiye ayrılmaktadır. Vergi mahremiyetini ihlal suçunun tehlike suçu mu yoksa zarar 

suçu mu olduğu yönünde kesin bir ayrım bulunmamaktadır. Ancak, vergi 

mahremiyetini ihlal ile korunmak istenen hukuki değer şahsın özel hayatı ve devletin 

itibarı olduğu için gerçek bir zarar tehlikesi meydana gelmemiş olsa bile suçun 

kanunda öngörülen fiillerin icra edilmesiyle meydana geleceğini ve bu nedenle suçun 

soyut tehlike suçu olduğunu düşünmekteyiz34. 

c.  Nedensellik Bağı 

Nedensellik bağı, fail ve icra ettiği fiil ile gerçekleşen netice arasındaki objektif 

ilişkiyi ve suçtan sorumluluğu ifade etmektedir35. Herkes kendi hareketinin neden 

olduğu sonuçtan sorumlu tutulabilir. Bu nedenle, kişinin hareketi ile hareketinin 

meydana getirmiş olduğu sonuç arasındaki sebep sonuç ilişkisi yani nedensellik bağı 

bulunmalıdır 36 . Neticesi itibariyle harekete bitişik suçlar bakımından hareketin 

meydana gelmesiyle birlikte netice de meydana geleceği için ayrıca nedensellik bağı 

aranmamaktadır. Vergi mahremiyetini ihlal suçu da neticesi itibariyle harekete bitişik 

bir suç olduğu için nedensellik bağının varlığı kabul edilerek ayrıca incelenmez37.  

d.  Fail 

Fail suçun kanuni tanımında yer alan suçun hareketi üzerinde hakimiyeti 

bulunan ve kanuni tanımda belirlenen haksızlığı meydana getiren kişidir38. VUK md. 

5 ve AATUHK md. 107 düzenlemelerinde sayılan kimseler vergi mahremiyetini 
                                                
33 Bkz. Solak Akman, a.g.t., s. 180. 
34 Benzer görüş için bkz.; Buminhan Duman, Ceza Hukuku Bağlamında Vergi Mahremiyetinin İhlali 
Suçu ve Atıf Problemi, AÜHFD, 65 (4) 2016, s. 1591. Aksi yönde görüş için bkz. Solak Akman, 
a.g.t., s.182. Solak Akman, suçun neticesi bakımından zarar suçu olabileceğini düşünmektedir. 
35 İzzet Özgenç, Türk Ceza Hukuku, Seçkin Yayınları, 5. Baskı, Ankara, 2010, a.g.e., s. 167. 
36 Mahmut Koca, İlhan Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 3. Baskı, Ankara, 2010, s. 
165. 
37 Arslan, a.g.m., s. 19; Duman, a.g.m., s. 1592; Solak Akman, a.g.t., s. 184. 
38 Koca, Üzülmez, a.g.e., s. 151. 
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ihlal suçunun faili olabilmektedir. Failin belirli özel veya objektif vasıflara sahip 

olması ya da diğer insanlardan farklı olarak özel bir yükümlülük altında bulunması 

haline, özgü suç denilmektedir 39 . Vergi mahremiyetini ihlal suçunun failinin de 

belirli özelliklerde ve yükümlülük altında olan kimseler olması sebebiyle özgü bir 

suçtur40. 

VUK md. 5’de sayılan kimseler, vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan 

memurlar, vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’da görevli 

olanlar, vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler ve vergi 

işlerinde kullanılan bilirkişiler ve AATUHK ile kamu alacaklarını tahsile yetkili 

kuruluşlarda vazifeli olanlar suçun faili olabilecektir. Kanun maddesini kıyasa 

varacak şekilde yorumlanmadan suçun faili olabilecek kimseler genişletilebilir41. Bu 

durumda, vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’da görevli 

olanlardan bir tek hakimler değil, kalem müdürleri, şefler, katipler gibi çeşitli 

derecelerde memur olarak görev yapanlar, komisyonlarda görev alan kâtip, sekreter 

gibi memurlar da vergi mahremiyeti kuralına uymak zorundadırlar42. Aynı zamanda, 

il özel idarelerinde ve belediyelerde vergi işleri ile uğraşan memurlar43 ile arama 

kararı veren sulh ceza hâkimi, elektronik veri toplayan şirketlerin ortakları ve 

yöneticileri, Sayıştay'ın vergi geliri denetimi yapan görevlileri ve 5018 sayılı Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında görev alanlar vergi işlemleri 

yaptıkları için vergi mahremiyetini ihlal suçu bakımından fail olabilirler44. Madde 

düzenlemesinde vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler demesi sebebiyle, değerleme 

komisyonları tarafından atanan bilirkişiler de VUK md. 5 kapsamında vergi 

mahremiyetine riayet etmekle yükümlüdürler45.  

VUK md. 5'de yazılı kimseler dışında aynı zamanda vergi mahremiyeti 

istisnaları kapsamında kendilerine bilgi verilen veya bildirimde bulunan kişi ve 

kurumlar; adli ve idari soruşturma yürüten kamu görevlileri, bankalar, mesleki 

                                                
39 Özgenç, a.g.e., s. 178. 
40 Solak Akman, a.g.t., s. 116. 
41 Güneş, a.g.m., s. 1855. 
42 Oktar, a.g.m., s. 361; Ekmekçi Çalıcıoğlu, Ateşağaoğlu, a.g.m., s. 1779. 
43 Ürel, a.g.e., s. 74. 
44 Güneş, a.g.m., s. 1863. 
45 Güneş, a.g.m., s. 1865; Karakoç, a.g.e., s. 335. 
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kuruluşlar ve 3568 sayılı kanun ile kurulan meslek birlikleri ve odaları da vergi 

mahremiyeti kuralına uymak zorundadırlar. Vergi mahremiyetinin bankalar ve 

meslek kuruluşları veya birlikleri tarafından ihlal edilmesi halinde, TCK md. 20/2 

gereğince tüzel kişilere ceza uygulanamayacağı ancak güvenlik tedbiri 

uygulanabileceği düzenlemesi nedeniyle bu suçun faili olamayacaklardır. Ancak, 

tüzel kişiliği temsil eden kişiler, tüzel kişi adına hareket ettiği için, tüzel kişilerin 

temsilcileri bu suçun faili olacaktır46. 

e.  Mağdur 

Suçun mağduru, suç nedeniyle haksızlığa uğramış kişiyi, suçun konusunun ait 

olduğu kişiyi ifade etmektedir47. Ancak bu noktada suçun mağduru ve suçtan zarar 

gören kişi kavramlarının farkını belirtmek gerekir. Zira suçun mağduru aynı 

zamanda suçtan zarar gören kişidir. Fakat, suçtan zarar gören hakkı doğrudan veya 

dolaylı olarak ihlal edilmiş kimseyi ifade etmekte olup, mağdur kavramından daha 

geniştir48 ve aynı zamanda suçun mağduru olmak zorunda değildir. 

Vergi mahremiyetinin ihlali nedeniyle, suçun mağduru olabilecek kişiler VUK 

md. 5/1’de belirtilmiştir. Buna göre, mükellef ve mükellefle ilgili olan kimselerin 

sırları koruma altına alınmıştır. Zira vergi idaresi vergilendirme yetkisini kullanırken 

bir tek mükellef hakkında değil, mükellef ile özel veya iş ilişkisi olan üçüncü 

kişilerin özel hayatlarına veya mesleki hayatlarına ilişkin bilgileri 

öğrenebilmektedirler.  

Doktrinde suçun mağdurunun gerçek ve hayatta olan kimseler olabileceği, 

tüzel kişilerin ise ancak suçtan zarar gören olabileceği yönünde görüşler 

bulunmaktadır 49 . Tüzel kişilerin ve tüzel kişiliği olmayan toplulukların suçun 

mağduru olamayacaklarını sadece suçtan zarar gören olabileceklerini kabul etmek 

eleştirilmektedir. Bu görüşe göre VUK md. 5 kapsamında korunan tüzel kişi olan 

kurumlar vergisi mükelleflerinin tamamının ve tüzel kişi veya tüzel kişiliği 

bulunmayan topluluklardan olan mükellefle üçüncü kimselerin mağdur sıfatını 

                                                
46 Solak Akman, a.g.t., s. 116. 
47 Özgenç, a.g.e., s. 197. 
48 Solak Akman, a.g.t., s. 108. 
49 Özgenç, a.g.e., s. 198., Koca, Üzülmez, s. 153. 
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kaybetmesi durumu eleştirilmektedir50. Doktrindeki bir başka görüşe göre ise gerçek 

kişiler ve tüzel kişiler suçun mağduru olabilecek ancak, kişiliği olmayan tüzel kişiliği 

olmayan topluluklar ancak suçun konusu olabilecektir51. Bu görüşe göre tüzel kişiler, 

sadece insan aleyhine işlenebilen suçlar kapsamında suçun mağduru olamazlar52. 

Bizim de katıldığımız görüş doğrultusunda tüzel kişilerin vergi mahremiyetini ihlal 

suçu bakımından suçun mağduru olabileceğini ancak, tüzel kişiliği olmayan 

toplulukların ancak suçtan zarar gören sıfatına haiz olabileceklerini düşünmekteyiz.  

2. Manevi Unsur 

Suçun manevi unsuru, haksızlık teşkil eden fiil ile fail arasındaki psikolojik 

bağ olarak ifade edilmektedir53. Bir suçun bilerek ve isteyerek işlenmiş olunması 

halinde suç kasten işlenmiş kabul edilir.  

Vergi mahremiyetini ihlal suçu kasten işlenebilen bir suçtur. Zira, taksirle 

işlenebilen suçların ayrıca kanunda düzenlenmiş olması gerekmektedir. Vergi 

mahremiyetini ihlal suçu, suçun faili tarafından bilerek ve isteyerek doğrudan kast ile 

işlenebileceği gibi olası kast ile işlenebilmesi de mümkündür. Ancak özel kast 

aranmaz54, eylemin hangi saik ile işlendiğinin bir önemi bulunmamaktadır55. Zira, 

failin sır sahibini özellikle zarara uğratma amacının olması gerekmemektedir56.  

3. Hukuka Aykırılık Unsuru 

Ceza hukukunda bir eylemin suç sayılabilmesi için yasada açıkça o eylemin 

tarif edilmesi ve tarife uygun müeyyidenin düzenlenmesi gerekir. Bu unsuru aynı 

zamanda tipiklik unsuru olarak isimlendirmek de mümkündür. Hukuka aykırılık 

unsurunda esas olan korunan hukuki değere karşı gelmek ve yalnız ceza hukuku 

değil, bütün hukuk düzeni ile çelişme ve çatışmasıdır57 . Suçun hukuka aykırılık 

                                                
50 Kurumlar vergisi mükellefleri yani tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan topluluklar da suçun 
mağduru olabileceği görüşü için bkz., Solak Akman, a.g.t., s. 111. 
51 Sulhi Dönmezer, Sahir Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Genel Kısım, C. II., 7. Baskı, 
İstanbul, 1981, s. 522-524. 
52 Dönmezer, Erman, a.g.e., C. II., s. 522. 
53Artuk, Gökçen, Yenidünya, a.g.e.,s. 293; Koca, Üzülmez, a.g.e., s. 178. 
54 Yiğit, a.g.e., s. 203; Şenyüz, a.g.e., s. 458; Karakoç, a.g.e., s. 337. 
55 Uğur, Elibol, a.g.e., s. 559. 
56 Uğur, Elibol, a.g.e., s. 557. 
57 Dönmezer, Erman, a.g.e., C. II., s. 2. 
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unsuru diğer yandan da suç tiplerinde belirtilen unsurlara kaşı hukuka uygunluk 

sebeplerinin de bulunmamasını kapsamaktadır58.  

Hukuka aykırılığı kaldıran hukuka uygunluk nedenleri, bir fiilin hukuka aykırı 

olması durumunu ortadan kaldırıp meşru hale getirmektedir ve bütün hukuk düzeni 

açısından hüküm ifade eder 59 . Bu nedenle her olay bazında hukuka uygunluk 

nedenlerinin varlığı araştırılmaktadır.  

TCK 24-25-26. maddelerinde düzenlenen genel hukuka uygunluk nedenleri 

olan, kanun hükmü ve amirin emri, meşru savunma ve zorunluluk hali, hakkın 

kullanılması ve ilgilinin rızasının vergi mahremiyetini ihlal suçu bakımından geçerli 

olduğu tartışmasızdır.  

Ancak, hukuka uygunluk nedenlerinden ilgilinin rızasının vergi mahremiyetini 

ihlal suçu bakımından bir hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilmemesi gerektiği 

görüşündeyiz. Zira vergilendirme yetkisini kullanan vergi idaresinin yani devletin 

hukuki ve fiili olarak mükelleften üstün olması, mükellef üzerinde rıza vermesi 

konusunda istemsiz de olsa bir baskı yaratabilir. Ayrıca, bir mükellef hakkında vergi 

idaresi tarafından öğrenilen bilgiler aynı zamanda vergiyi doğuran olayla ilgilisi olan 

üçüncü kişiler hakkında bilgi içereceğinden rıza şartının bu kimseler için de ayrıca 

aranmasını gerektirir. Bu nedenle, rızanın her koşulda alınmasının zor olması veya 

baskı yaratma ihtimalinin yüksek olması sebebiyle, vergi mahremiyetini ihlal suçu 

bakımından hukuka uygunluk unsuru olarak kabul edilmemesi görüşündeyiz. 

Vergilendirme yetkisi kapsamında çok geniş yetkilere sahip olan vergi 

idaresine VUK md. 5/3-4-5-6 fıkralar ile getirilmiş olan özel hukuka uygunluk 

nedenleri; verginin ilanı, Maliye Bakanlığınca vergi ve ceza miktarlarının 

açıklanması, bankalara yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgilerin verilmesi, sahte 

ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyen ya da kullananların meslek 

kuruluşlarına bildirilmesi, kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturmalarla 

ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgelerin verilmesi ile istisnalar çok geniş 

tutulmuştur. Söz konusu özel hukuka uygunluk nedenlerine, vergi mahremiyetinin 

istisnaları başlığı altında ayrıntılı incelendiği için ayrıca açıklama yapmayacağız. 
                                                
58 Koca, Üzülmez, a.g.e., s. 262. 
59Artuk, Gökçen, Yenidünya, a.g.e., s. 375. 
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Ancak, kişinin maddi ve manevi zarara uğrama ihtimali çok yüksek olan bu suç 

karşısında, istisnaların yani hukuka uygunluk nedenlerinin bu kadar çok olmaması 

gerektiği kanaatindeyiz60. 

Ayrıca vergi levhasını asma zorunluluğunun kaldırılması sebebiyle rızası ile 

vergi levhasını asan mükellefler açısından levha kapsamında öğrenilecek olan 

bilgilerin ifşası ve kullanılmasına rıza gösterildiği kabul edilmektedir. Söz konusu 

rıza TCK md. 26/2 kapsamında hukuka uygunluk nedeni olan ilgilinin rızası 

kapsamında kalmaktadır61. Ancak, bu noktada belirtmek isteriz ki 408 Sıra Numaralı 

VUK Genel Tebliği ile vergi levhası sorgulama sistemi ile uygulamada hali hazırda 

rıza unsuru aranmaksızın vergi kimlik numarası veya vatandaşlık kimlik numarası 

bilinen herkesin vergi levhasına ulaşılabiliyor oluşu hukuka aykırıdır62.  

4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 

Vergi mahremiyetini ihlal suçu bakımından icra hareketlerinin yani ifşa ve 

kullanma eylemlerinin bölünebilir olmaması, bu eylemlerden birinin yapılması ile 

suçun oluşması sebebiyle teşebbüs mümkün değildir 63 . Ancak, doktrinde bu 

eylemlerin bölünebilir olması durumlarında, örneğin vergi sırrının mektup ile 

gönderilmesi halinde eğer mektup alıcıya ulaşmaz ise vergi mahremiyetini ihlal 

suçunun teşebbüs aşamasında kaldığı64, eğer mektup alıcısına ulaşmadan bulunup 

yok edilir ise gönüllü vazgeçme hükümlerinin uygulanacağı belirtilmektedir65. 

Vergi mahremiyetini ihlal suçuna ilişkin fiilin birden fazla kişi ile birlikte 

işlenmesi halinde iştirakin varlığından söz edilebilecektir. Ancak, vergi 

mahremiyetini ihlal suçunun özgü suç olması yani failin ancak belirli niteliği taşıyan 

kişilerden olabilmesi sebebiyle VUK md. 5 ve AATUHK md. 107'de sayılan kişiler 

                                                
60 Benzer görüş için bkz. Uyanık, a.g.t., s. 71.  
61 Ateşağaoğlu, a.g.m., s. 26-27. 
62 Tezin dördüncü bölümünde, “Vergi Levhasının Alınması” isimli beşinci alt başlıkta konu ayrıntıları 
ile incelenmiştir.  
63 Solak Akman, a.g.t., 219. 
64 Solak Akman, a.g.t., s. 220; Hüseyin Bayraklı, Ahmet Bozdağ, "Türk Ceza Hukukunda Teşebbüse 
Elverişlilik Sorunu ve Vergi Suçlarının Teşebbüse Elverişlilik Açısından Değerlendirilmesi", Maliye 
Dergisi, S. 158, s.31-32.  
65 Ateşağaoğlu, a.g.m., s. 29. 
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dışında suçun işlenişine katılan kimseler vergi mahremiyetini ihlal suçuna yardım 

eden veya azmettiren olarak sorumlu olabilecektir66.  

Vergi mahremiyeti açısından içtima hükümleri de geçerlidir. Tek bir fiil ile 

birden fazla suçun işlenmesi halinde TCK md. 44 hükümleri gereğince fikri içtima 

hükümleri uygulanacaktır. Bu durumda fail en ağır cezayı gerektiren suçtan 

cezalandırılır. Vergi mahremiyeti kapsamındaki bilginin menfaat temin edilerek 

kullanılması veya açıklanması halinde aynı zamanda menfaat temin edilmesi 

sebebiyle rüşvet suçu da oluşacağı için fikri içtima hükümleri uygulanması 

gerekmektedir. TCK md. 252’de düzenlenen rüşvet suçunun vergi mahremiyetinden 

daha ağır cezayı gerektirmesi sebebiyle fail rüşvet suçundan cezalandırılacaktır. 

Aynı suçun bir suç işleme kararı ile birden fazla kez aynı mağdura yönelik 

olarak işlenmiş olması halinde zincirleme suç hükümleri uygulanacaktır67.  Vergi 

mahremiyetinin aynı kişiye karşı birden fazla kez işlenmesi halinde faile bir ceza 

verilecek ancak cezası artırılacaktır68.  

5. Suçun Yaptırımı 

Vergi mahremiyetinin ihlali halinde fail kanuni düzenlemeye göre bir yıldan üç 

yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Yani fail 

hem hapis cezası hem de adli para cezası ile cezalandırılacaktır. TCK md. 66/1-e 

fıkrası gereğince vergi mahremiyetini ihlal suçunda zamanaşımı sekiz yıldır. Ancak, 

TCK md. 239/4 gereğince ceza üst sınırının yedi yıl olması sebebiyle TCK md. 

66/4'e göre zamanaşımı da onbeş yıl olacaktır. 

II. İdarenin Vergi Mahremiyeti Kapsamında Sorumluluğu 

A.  İdarenin Sorumluluğu Kapsamında Açılabilecek İdari Davalar 

İdarenin işlemi hem iptal davasına hem de tam yargı davasına konu olabilir. 

Vergi mahremiyeti ihlal edilen mükellef veya mükellefle ilgili kimseler uğramış 

oldukları maddi veya manevi zararın tazmini için idare aleyhine tam yargı davası 

açabilecekleri gibi idarenin vergi mahremiyetini ihlal eden idari işlemin iptali davası 

da açabilirler. Hakkı ihlal edilmiş olan kişi aynı davada hem işlemin iptalini hem de 
                                                
66 Ateşağaoğlu, a.g.m., s. 30. 
67 Özgenç, a.g.e., s. 495. 
68 Özgenç, a.g.e., s. 503. 
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uğradığı haksızlığın giderilmesini isteyebilir69. Bu nedenle vergi mahremiyeti ihlal 

edilen kişinin hem tam yargı davası açması hem de idari işlemin varlığı halinde iptal 

davası açması gündeme gelecektir.  

1. Tam Yargı Davası  

Vergi mahremiyetinin ihlali halinde mükellefler hem maddi hem de manevi 

zarara uğrayabilirler. VUK md. 5 hükmü gereğince bireylerin vergi 

mahremiyetlerinin ihlali ancak idarenin bir eylemi veya işlemi ile mümkündür. 

İdarenin eylemleri nedeniyle ortaya çıkan zararın giderilmesi için açılacak olan tam 

yargı davalarında İYUK md. 13 gereğince öncelikle idareye hakkın yerine 

getirilmesi yani tazminatın ödenmesi için bireylerin idareye başvurması 

zorunludur 70 . Söz konusu yasal düzenlemeye göre bireyler idari eylemi yazılı 

bildirim üzerine veya başka bir şekilde öğrendikten itibaren bir yıl içinde ve her 

halükârda eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde idareye zararın giderilmesi için 

başvurmak zorundadır.   

Zarara uğrayan kişinin idareye başvurması üzerine, talebin reddi kararının 

tebliğ üzerine veya idareye başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde idarenin cevap 

vermemesi halinde ilgili kişi süresi içerisinde tam yargı davası açabilir. İdarenin 

işlemi veya eylemi sebebiyle ortaya çıkan maddi veya manevi zararın giderilmesi 

için açılacak tam yargı davasında görevli mahkemenin vergi mahkemesi mi yoksa 

idare mahkemesi mi olduğu tartışılabilir. Tam yargı davasının vergi mahkemelerinde 

açılabileceğini kabul ettiğimiz takdirde idarenin ret karar veya zımni ret tarihinden 

itibaren 30 gün içerisinde davanın açılması gerekmektedir. Ancak tam yargı 

davasının idare mahkemelerinde açılabileceğini kabul ettiğimiz takdirde idarenin ret 

karar veya zımni ret tarihinden itibaren 60 gün içerisinde dava açılması 

gerekmektedir. Konumuz açısından bakıldığında açılacak olan dava nevi itibariyle 

idarenin herhangi bir işlemine dayanmaksızın “sarf idari eylem” üzerine verilmiş 

olan zararın ortadan kaldırılması talebi olması halinde tam yargı davasının idare 

mahkemelerinde açılabileceğini ve bu nedenle ret karar veya zımni ret tarihinden 
                                                
69 Şeref Gözübüyük, Yönetsel Yargı, 32. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2012, s. 272. 
70 Ayrıntılı bilgi için bkz., İl Han Özay, Günışığında Yönetim, Alfa Yayınları, İstanbul, 2002, s. 728-
730; Kemal Gözler, Gürsel Kaplan, İdare Hukuku Dersleri, Ekin Yayınevi, 16. Baskı, Bursa, Şubat 
2015, s. 841. 
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itibaren 60 gün içinde dava açılması gerektiğini düşünmekteyiz. Ancak idarenin bir 

işlemi sebebiyle ortaya çıkan zararın giderilmesi sebebiyle açılacak tam yargı 

davalarının vergi mahkemelerinde açılması gerekir ve bu nedenle dava açma süresi 

ret karar veya zımni ret tarihinden itibaren 30 gün olacaktır.  

Vergi mahremiyetinin ihlaline sebebiyet olan idari eylem ile idarenin kusurlu 

sorumluluğu mu yoksa kusursuz sorumluluğu mu olduğu tartışılabilir. İdarenin 

kusurlu sorumluluğu idarenin hizmetinin geç, kötü veya hiç işlememesi olarak 

tanımlanmıştır71. Hizmet kusuru, idarenin yani kamu görevlilerinin hukuka aykırı 

olan ve aynı zamanda görevleriyle bağlantılı olan her türlü eylem ve işlemlerinden 

doğan, hukuk devletinin bir gereği olarak idarenin sorumluluğunu öngören bir 

kavramdır72. Hizmet kusuru kamu görevlilerinin “görevlerinin ifasından ayrılmaz 

nitelikte olan kusurlarıdır73. Bu nedenle, kusurlu sorumluluk yani hizmet kusurunda 

bir kamu görevlisinin eyleminin kusurlu olup olmadığını her olay özelinde incelemek 

gerekmektedir74. Kusursuz sorumluluk ise bir istisnadır ve idarenin hukuka uygun 

eylem ve işlemlerinden doğan zararların tazmin edilmesi yükümlülüğüdür 75 . 

Kusursuz sorumlulukta zarar gören kişi idarenin kusurlu olduğunu ispat etmek 

zorunda değildir, ancak kusurlu sorumlulukta idarenin kusurlu olduğu ispat 

edilmelidir. Ayrıca, kusursuz sorumlulukta zararın anormal olması gerekmektedir. 

Yani zararın az olması halinde zarar görenin kamu hizmetlerinin nimetleri 

karşılığında zarara katlanması gerekir76. 

Doktrinde vergi mahremiyetinin ihlali halinde idarenin sorumluluğunun 

“kusursuz sorumluluk” olduğu yönünde görüşler 77  bulunmaktadır. Fakat vergi 

mahremiyetinin ihlali halinde idarenin “kusurlu sorumluluğu” olduğunu 

düşünmekteyiz78. Çünkü kusursuz sorumluluk için, ileri sürülen zararın kamu külfeti 

                                                
71 Gözler, Kaplan, a.g.e., s. 749; Tan, a.g.e., s. 472.; Özay, a.g.e., s. 732; İl Han Özay, Yargısal 
Korunma, Alfa Yayınları, 2. Baskı, Kasım 2001, s. 133. 
72 Ahmet Bozdağ, “İdare Hukukunda İdarenin Hizmet Kusuru ve Danıştay Uygulaması”, Türk İdare 
Dergisi, S. 468, Eylül 2010, s.47.   
73 Gözler, Kaplan, a.g.e.,s. 753. 
74 Gözler, Kaplan, a.g.e., s. 750. 
75 Gözler, Kaplan, a.g.e. s. 760. 
76 Gözler, Kaplan, a.g.e., s. 785. 
77 Bkz., Taş, a.g.t., s. 166., Tabanca, a.g.e., s. 75. 
78 Aynı görüş için bkz., Uyanık, a.g.t., s. 77.  
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olmaktan çıkıp, hizmetten yararlananlar açısından özel ve olağanüstü bir niteliğe 

dönüşmüş olması gerekir 79 . İdarenin hukuka aykırı işlemlerinden dolayı ancak 

hizmet kusuru ilkesine yani kusurlu sorumluluk ilkesine dayanarak idarenin 

sorumluluğuna gidilebilir 80 . Vergi mahremiyetinin ihlalinin de VUK md. 5’de 

sayılan kamu görevlileri tarafından hukuka aykırı olan eylemleri ile gerçekleşmesi 

gerekmektedir. Kanun maddesine göre, zarar görenin zararının kanun maddesinde 

sayılan kişilerce gizli kalması gereken bilgilerinin ifşası veya kendi yararlarına veya 

üçüncü kişi yararına kullanmaları sebebiyle ortaya çıkmış olması gerekmektedir. 

Meydana gelen zarar maddi bir kayba sebebiyet verdiyse maddi zararın tazmini talep 

edilir. Eğer meydana gelen zarar ile kişinin şeref ve haysiyetine karşı bir saldırı var 

ve bu saldırı kişide ruhsal ve bedeni acıya sebebiyet veriyorsa manevi zararın tazmini 

talep edilebilir. 

İdarenin sorumluluğunun doğabilmesi için idari bir eylemin olması, bu eylemin 

idareye isnat edilebiliyor olması, bir kusurun olması ve ortada kesin ve gerçeklemiş 

bir zarar olması gerekmektedir81. Zarar, kişinin vergi mahremiyetinin ihlali sebebiyle 

örneğin, mesleki sırrı olan know-how niteliğindeki bir bilginin veya bir 

formülasyonun başka firma veya şahıslar tarafından öğrenilmesi ve şirketinin gelir 

kaybına uğraması şeklinde olabileceği gibi, şeref ve haysiyet gibi manevi bir değerin 

suiistimal edilmesi şeklinde de olabilir.  

Çoğunlukla, kamu hizmetinin görülmesi sırasında ortaya çıkan zarara, hizmetin 

görülmesinde görevli olan veya görevli olması gereken kişilerden kimin veya 

kimlerin sebep olduğunu bulmak veya tespit etmek mümkün değildir. Bazen de idare 

hukukundaki ast üst ilişkisi nedeniyle birden fazla kişinin zincirleme kusuru 

nedeniyle kamu hizmetinin görülmesi sırasında zararlar oluşmaktadır82. 

Anayasa md. 129/5’e göre, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini 

kullanırken işledikleri kusurlarından doğan tazminat davaları idare aleyhine 

açılabilir. Benzer düzenleme 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu md. 13’de de 
                                                
79 Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Daireler Kurulu, 977/12 E., 977/26 K. ve 03.06.1977 tarihli karar, 
Amme İdaresi Dergisi, C. 12, S. 2, s. 83 vd.; Gözübüyük, a.g.e., s. 315; Turgut Tan, İdare Hukuku, 
Turhan Kitabevi, 6. Bası, Ankara, 2017, s. 483. 
80 Gözübüyük, a.g.e., s. 315; Tan, a.g.e., s. 483. 
81 Gözler, Kaplan, a.g.e., s. 780-782; Tan, a.g.e., s. 488-489; Özay, a.g.e., s. 726-727. 
82 Bozdağ, a.g.m., s.38.   
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vardır. Her iki düzenlemeye göre ortada bir hizmet kusuru da olsa kişisel kusur da 

olsa kamu görevlilerinin eylem ve işlemlerinden zarar görenler idareye karşı tam 

yargı davası açabilir ve idareden tazminat alabilir83. Bu nedenle, hizmet kusuru kamu 

görevlisinin kişisel kusurundan kaynaklanmış olsa bile tazminat davasında idarenin 

sorumluluğuna gidilebilir84. 

Sonuç olarak Türk İdare Hukuku sistemimize göre idarenin hizmet kusurundan 

dolayı vermiş olduğu zarardan, idari birim sorumlu tutulur. Zararın tam yargı davası 

ile sonuçlandıktan ve giderilmesinden sonra İdare, kişisel kusuru nedeniyle sorumlu 

olan personel aleyhine 657 sy. Devlet Memurları Kanunu md. 13 gereğince rücu 

davası açabilir. 

VUK’un 5. maddesindeki “..görevli olanlar..” ifadesi ile vergi mahremiyeti 

ilkesine uymak zorunda olanların kapsamı geniş tutulmuştur85. Ancak, bilirkişi ve 

bankaların idari teşkilatın doğrudan bir parçası olmamaları sebebiyle eylemlerinin, 

vergi mahremiyetini ihlal etmesi durumunun idarenin sorumluluğu açısından ayrıca 

incelenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.  

Bilirkişilerin, adli hizmetlerin ifasında görev almaları ve kamu yararı temelinde 

kamusal birtakım yetkilerin kullanılmasıyla, adli hizmetlerin ifasına ve işleyişine 

katkı sağladıkları için kamu görevi yaptıkları kabul edilmektedir86. Bilirkişinin adli 

bir organın istemi ve görevlendirmesiyle gerçekleştirdiği eylemleri, adli ve idari 

eylem niteliği taşır ve dolayısıyla bu eylemlerden kaynaklanan zararlardan, hizmet 

kusurunun varlığı sebebiyle idarenin sorumluluğu doğmaktadır 87 . Bu nedenle 

bilirkişiler tarafından, vergi mahremiyetinin ihlal edilmesi halinde, ortaya çıkan 

zararın tazmininde de idarenin sorumluluğuna gidilebilecektir88.  

VUK md. 5/4 kapsamında bankalara, yapacakları vergi tahsiline yönelik 

bilgiler verilmesi halinde, bankalar da vergi mahremiyeti ilkesine uymakla yükümlü 
                                                
83 Gözler, Kaplan, a.g.e., s. 758., Özay, a.g.e., s. 754. 
84 Özay, Yargısal Korunma, s. 131. 
85  Işıl Fulya Orkunoğlu Şahin, “Bilgi Edinme Hakkının Kullanılmasında Bir İstisna Vergi 
Mahremiyeti’’, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVI, No: 2, 2012, s. 203. 
86 Süha Tanrıver, Hukukumuzda Bilirkişilik, Yekin Yayınları, Ankara, 2017, s. 71; Filiz Berberoğlu 
Yenipınar, İdare ve Vergi Mahkemelerinde Bilirkişilik, Seçkin Yayınları, Ankara, Şubat 2017, s. 
40. 
87 Tanrıver, a.g.e., s. 146. 
88 Adalet Bakanlığı’na karşı tam yargı davası açılabilecektir. Tanrıver, a.g.e., s.146.  
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tutulmuşlardır. Bankalara, vergi idaresince vergi tahsiline yönelik bilgiler verilmesi 

ve bu bilgilerin banka tarafından ifşa edilmesi, kendi veya başka kişi veya kurum 

yararına kullanması halinde mükelleflerin vergi mahremiyetleri ihlal olacaktır. 

Bankaların aynı zamanda 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu md.73 ile sır saklama 

yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu nedenle, bankaların, mükelleflerin vergi 

mahremiyetlerinin ihlali halinde, haksız fiilin varlığı sebebiyle, zarar gören BK md. 

49 vd. hükümlerine göre zararının tazmin edilmesini 89  talep edebilir. Ancak, 

bankalar tarafından vergi mahremiyetinin ihlal edilmesi halinde, kanımızca zarar 

gören hem bankaya hem de idareye zararın giderilmesi için başvurabilir. Zira banka 

ve idare arasındaki ilişki kamu hizmetinin görülmesi için yapılan bilgi aktarımıdır ve 

Danıştay’ın kararlarına90 göre özel bir şirket tarafından zarar meydana gelmiş olsa 

bile zarar hem işin sahibi idareden hem de özel şirketten talep edilebilir. Bankalara, 

vergi idaresi tarafından vergi tahsiline yönelik bilgilerin verilmesi sebebiyle, vergi 

mahremiyetinin ihlalinde vergi idaresinin kusurunun olup olmadığı her bir olay 

nezdinde, verilen bilginin vergi tahsiline yönelik olup olmadığı, gerekli olup 

olmadığı gibi hususlar açısından incelenerek idarenin kusurunun her bir olay bazında 

araştırılması gerekmektedir.  

Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki bankaların bilgi verme yükümlülüğünün 

sınırları, idarenin bilgi talep edebilme sınırları içerisindedir91. Bu nedenle, hukuka 

aykırı bilgi taleplerini yerine getiren bankalar müşterilerine karşı hukuken ve cezaen 

sorumlu olacaktır92. 

                                                
89 Ünal Tekinalp, Banka Hukukunun Esasları, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, Ağustos 
1988, s. 300; Mahmut Bilgen, Banka Hukukunda Sözleşmeler, Uyuşmazlıklar, Hukuki 
Sorumluluklar, Adalet Yayınevi, Ankara, 2011, s. 589. 
90 “Her ne kadar idare mahkemesi kararında zararın, davalı idare ile özel bir şirket arasında 
imzalanan ‘Taşeron İşlerine Ait Anlaşma’ gereğince hizmetin gördürülmesi sırasında haksız fiilden 
kaynaklandığı belirtilmekte ise de hizmetin özel bir şahsa yaptırılması idarenin hizmeti yürütme görev 
ve tazmin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” Danıştay 10. Dairesi, 2002/7475 E., 2003/5193 K. ve 
16.12.2003 tarihli kararı. Benzer kararlar, Danıştay 6. Dairesi, 966/2898 E., 970/713 K. ve 18.03.1970 
tarihli kararı, Danıştay 12. Dairesi, 969/1987 E., 970/1087 K. ve 20.05.1970 tarihli kararı. 
91  Funda Başaran, “Bankaların Bilgi Verme Yükümlülüğünün Sınırları ve Bilgi Vermekten 
Çekinmeye Bağlı Özel Usulsüzlük Suçu-Müşteri Sırrını Saklama Yükümlülüğü ile Özel Usulsüzlük 
Suçu Arasında Bir Gri Bölge”, Vergi Sorunları, S. 143, Ağustos 2000, s. 194.  
92 Başaran, a.g.m., s. 194. 
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2. İptal Davası 

İptal davasının açılabilmesi için ortada idarenin bir işleminin bulunması 

gerekmektedir. İdarenin görevini yerine getirirken hukuk düzeninde meydana 

getirmiş olduğu değişiklikler ya da yeni bir hukuki durum yaratılması haline idari 

işlem denir93.  

İptal davasının açılabilmesi için davacının kişisel ve meşru bir menfaatinin 

idarenin işlemi ile ihlal edilmiş olması gerekmektedir94. İdari işlem ancak hukuka 

aykırılığı sebebiyle iptal edilebilir. Bir idari işlem İYUK md. 2 uyarınca yetki, şekil, 

neden, konu ve amaç yönlerinden hukuka aykırı olabilir.  

İdarenin işlemi ile doğrudan veya dolaylı olarak mükellefin veya mükellefle 

ilgili üçüncü kimselerin vergi mahremiyetlerinin ihlal edilmesi halinde idari işlemin 

iptali davasını açmak mümkündür. Bu noktada idari işlemin vergi mahremiyetini 

ihlal etmesi sebebiyle işlemin konu, sebep ve neden unsurları açısından hukuka 

aykırılığının gündeme gelebileceğini düşünmekteyiz. Bir idari işlemin doğuracağı 

hukuki sonucun daha önce kanunlarla belirlenmiş olan sonuca aykırı olması halinde 

işlemin neden unsuru yönünden hukuka aykırı olacaktır95. İdari işlemi yapmaya sevk 

eden sebebin hukuken geçerli ve muteber olmaması halinde işlem sebep unsuru 

yönünden hukuka aykırı olacaktır96. İdari işlemin kanunda öngörülen kamu yararı 

veya özel olarak belirlenmiş amaca aykırı olması durumunda, işlem amaç/neden 

unsuru yönünden hukuka aykırı olacaktır97. Bu nedenle, idarenin bir eylemi ile vergi 

mahremiyetini ihlal edilmiş olması halinde idari işlem açısından kamu yararının, 

hukuken geçerli sebebin ve kanundaki düzenlemelerin varlığının araştırılması 

gerekmektedir. Bu unsurlardan herhangi birinin varlığı halinde idari işlemin iptali 

gerekmektedir.   

Vergi mahremiyetinin ihlali halinde iptal dava açılabilmesi, idarenin işlemine, 

idarenin işleminin veya idarenin haksız eyleminin ortadan kaldırılması veya 

                                                
93 Gözübüyük, a.g.e., s. 139. 
94 Gözübüyük, a.g.e., s. 169. 
95  Bahtiyar Akyılmaz, Murat Sezginer, Cemil Kaya, Türk İdare Hukuku, 2. Baskı, Seçkin 
Yayıncılık, Ankara, 2011, s. 413. 
96 Akyılmaz vd., a.g.e., s. 409.  
97 Akyılmaz vd. a.g.e., s. 413. 
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önlemesi taleplerinin idare tarafından reddedilmesi halinde gündeme gelecektir.  

Kişinin bu talebinin idare tarafından reddedilmesi veya 60 gün içinde cevap 

verilmeyerek zımnen reddedilmesi halinde idarenin ortada iptale uygun bir işlemi 

olacaktır. İdarenin işleminin bireye bildirilmesi veya zımni ret süresinin dolması 

halinde 30 gün içerisinde vergi mahkemelerinde iptal davası açmak mümkün 

olacaktır.  

Bu konuyu somutlaştırmak adına örnek vermek gerekirse, mükellef hakkında 

vergi incelemesi raporu ile vergi kaçakçılığına ilişkin tespitin ilgili meslek odasına 

vergi idaresi tarafından bildirildiğini varsayalım. Sonrasında yapılan yargılama ile 

mükellef beraat ettiğinde yargı kararı sonucunun vergi idaresi tarafından ilgili meslek 

odasına bildirilmesi talebinin idare tarafından reddedildiği ihtimalinde, idarenin 

iptale konu bir işlemi gündeme gelebilir. Ya da mükellef vergi inceleme raporunda 

yer alan vergi kaçakçılığına ilişkin tespitin ilgili meslek odasına hiç bildirilmemesini, 

hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan bildirilmesinin önlenmesini talep 

ettiğini varsayalım. Bu talebin de idare tarafından reddedilmesi halinde iptal davası 

gündeme gelebilecektir. 
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SONUÇ 

Tezin ana konusu olan Türk Hukukunda Vergi Mahremiyeti, vergilendirme 

işlemleri karşısında devletin bireylerin mahremiyet haklarına yapmış olduğu 

müdahaleyi düzenlemektedir. Bu nedenle tez çalışmasının ilk bölümünde 

“mahremiyet” kavramsal ve bir hak olarak kapsamlı olarak incelenmeye çalışılmıştır. 

Mahremiyetin toplumdan topluma farklılık göstermesi, doktrinde birçok farklı 

tanımının yapılmış olması ve felsefi açıdan farklı görüşlerle değerlendirilmesi 

sebebiyle kavram olarak açıklamak bir hayli zordur.  

Mahremiyet, kavram olarak gizlilik, sır ve özel hayat kavramlarını 

içermektedir. Her üç kavramı ayrı ayrı incelediğimizde sır kavramının aslında 

gizlilik kavramını da içerdiği ve özel hayat kavramının ise her ne kadar sıklıkla 

mahremiyet kavramının yerine kullanılsa da mahremiyet kavramından çok daha 

kapsayıcı olduğunu görmekteyiz. Kavram olarak mahremiyet ne kadar eski olsa da 

bir hak olarak mahremiyetin ilk kez değerlendirilmesi 1890 yılında Warren ve 

Brandeis tarafından yapılmıştır. Mahremiyet hakkına ilişkin çeşitli tanımlamalar ve 

değerlendirmeler yapılmıştır. Mahremiyet hakkını, negatif ve pozitif yükümlülükler 

içeren, kişinin kendi benliğini geliştirebilmesi için bir alan talep etme hakkı ile bu 

alanın korunması ve hangi şartlar altında müdahalede bulunulabileceğinin 

belirlenmesi olarak ifade edebiliriz.  

Mahremiyetin bir hak olarak, iç hukukta ve uluslararası sözleşmelerde birçok 

farklı düzenlemede kendisine yer bulabilmesi sebebiyle, belirli hukuki düzenlemeler 

genel çerçevede incelenmiştir. Mahremiyet hak olarak anayasal haklar içerisinde 

kendisine özel hayatın gizliliği hakkı içinde yer bulmaktadır. Bu sayede mahremiyet 

hakkına yapılabilecek olan müdahalelerin sınırı da çizilmiştir.  

Vergi mahremiyetinin doğrudan anayasal haklar içerisinde düzenlenmemesi 

sebebiyle kendisine özel hayatın gizliliği hakkı ile anayasal haklar içerisinde 

kendisine yer bulabilmektedir. Özel hayat alanı sınırlarının sadece, kişinin bedensel 

ve düşünsel bütünlüklerine ilişkin bilgilerin değil aynı zamanda malvarlığına ilişkin 

bilgilerinin de gizli ve sır niteliği taşıyabileceği Anayasa Mahkemesi kararı ile ifade 

edilmiştir. Bu nedenle, mal varlığına ilişkin bilgiler de özel hayatın gizliliği hakkı 

kapsamında ve dolayısıyla vergi mahremiyeti kapsamında korunmaktadır. 
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Ticari sır niteliğindeki bilgilerin, VUK md. 5’de sayılan kimseler tarafından 

ifşa edilmesi veya kendilerinin ya da başkalarının yararlarına kullanılması halinde 

birden fazla anayasal hakkın ihlaline sebebiyet verebilecektir. Know-how 

niteliğindeki bir bilginin açıklanmasının veya ticari sırrın ekonomik değerinin 

boyutuna göre hem mülkiyet hakkının hem de özel hayatın gizliliği hakkının ihlal 

edilmiş olacağı görüşündeyiz. Ticari sırrın ekonomik bir değer taşımaması veya az 

değer taşıması halinde, sırrın aynı zamanda mükellefin özel hayatı kapsamında kalan 

bilgilerden olması sebebiyle sadece özel hayatın gizliliği hakkının ihlal edileceği 

kanaatindeyiz. 

Duruşmaların ve mahkeme kararlarının aleni olması sebebiyle, vergi 

uyuşmazlıklarında mükellefler bilgilerinin gizliliğini sağlayabilmek için uyuşmazlığı 

idari çözüm yolları aşamasında, uzlaşma yolu ile sonuçlandırmayı tercih 

edebilmektedir. Yargılamalar açısından vergi mahremiyetinin korunması için 

celselerin gizli yürütülmesi ve kararların anonim şekilde yayınlanması yönünde 

görüşler bulunmaktadır. Ancak, celselerin gizli yürütülmesi Anayasa md. 141’de 

düzenlenen şartların bulunması halinde mümkün olabileceği için kararların anonim 

biçimde yayımlanmasının daha uygulanabilir bir çözüm olduğu görüşündeyiz.  

Vergi idareleri uluslararası alanda vergilendirilmesi gereken gelirlerin tespitini 

ve denetimini vergi idareleri arasında uluslararası bilgi değişimi ile sağlamaktadır. 

Uluslararası alanda bilgi değişimi taleplerinde, talep edilen bilginin çoğunlukla 

ulusal vergi gelirlerini etkilemesi sebebiyle vergi incelemesi yapıldıktan sonra cevap 

verilmektedir. Bilgi değişimi kapsamında aktarılan bilgilerin, bilginin aktarıldığı ülke 

tarafından sır olarak korunacağı ve ifşasının belirli kurallara bağlanması, cezai ve 

idari yaptırımların öngörülmesi gerekmektedir.  

OECD’nin “Matrah Aşımı ve Kar Aktarımı” eylem planlarından 12. Eylem 

planı olan zorunlu ifşa kuralları vergi mahremiyeti kapsamında incelenmiştir. 

Zorunlu ifşa kuralları kapsamında sorumlu olan vergi danışmanının, mükelleflere ait 

bilgileri paylaşması veya başkası ya da kendisi yararına kullanması, VUK md. 362 

ve VUK md. 5 uyarınca ‘vergi danışmanı’ belirtilmediği için vergi mahremiyetini 

ihlal söz konusu olmayacaktır. Ancak, vergi danışmanının, mükellefe karşı 

sözleşmesel sorumluluğu ve sır saklama yükümlülüğü olan bir meslek mensubu 
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olması halinde meslek sırrının ifşası sebebiyle cezai sorumluluğu olabilecektir. 

Ayrıca, zorunlu ifşa kuralları çerçevesinde vergi idaresi tarafından toplanan bilgilerin 

vergi mahremiyeti ilkesi kapsamında olduğu tartışmasızdır. Zorunlu ifşa kurallarına 

göre, ifşa edilen vergi tertipleri ise VUK md. 5 uyarınca ayrıca sayılmadığı için, 

vergi mahremiyetinin bir istisnasını oluşturmayacaktır. Uygulamaya konulmamış ya 

da herhangi bir sahte veya yanıltıcı belge oluşturulmasına imkân tanımamış vergi 

tertibinin açıklanması halinde zorunlu ifşa kuralları kapsamında belirlenen 

yaptırımların uygulanabileceği görüşündeyiz. 

Vergi mahremiyetine uyması gereken kişiler temel olarak VUK ve Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da belirlenmiş olsa da diğer kanunlarda 

yer alan, mükellef ve mükellefle ilgili üçüncü kişilerin bilgilerine görevleri gereği 

ulaşabilen kişiler de vergi mahremiyeti ilkesinden sorumludurlar. Kamu 

Denetçisinin, kamu idarelerini denetim görevini yerine getiren Sayıştay çalışanları 

mükellef ve mükellefle ilgili kimselerin bilgilerine ulaşabilme imkânı bulunduğu için 

vergi mahremiyeti ilkesine uymakla yükümlüdürler.  

Vergi uyuşmazlıkları hakkında Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru 

zorunluluğu ve kararlarının bağlayıcılığı olmamasına rağmen bir idari başvuru yolu 

olması sebebiyle, VUK md. 5’e vergi mahremiyetine uymakla yükümlü kişiler 

arasında Kamu Denetçisinin ve Sayıştay’ın denetim ile görevli çalışanlarının da 

belirtilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. AATUHK’da yer alan köy muhtarı ve 

heyetinin haciz işlemlerini yürütme yetkisinin günümüz konjonktürü içerisinde 

makul ve verimli bir uygulama olmadığını, bu kişilerin mükelleflerle ilgili mahrem 

bilgilere de ulaşabilmesini vergi mahremiyetine aykırı olduğunu düşünmekteyiz.  

Gelir vergisi mükelleflerinin yıllık gelir vergisi ve sermaye şirketlerinin 

kurumlar vergisi matrahlarının, beyannamelerin verildiği yıl, mükellefin bağlı olduğu 

vergi dairelerine asılacak cetveller ile ilan edilmesi vergi mahremiyetinin bir istisnası 

olmakla birlikte, istisnanın kamu yararı sağlamaktan çok mükellefler üzerinde 

kuralsız bir baskı yarattığını düşünmekteyiz. Ayrıca, toplum içinde bilinen adıyla 

belirtilen vergi rekortmenleri listesinin VUK md. 5/3 kapsamında 

değerlendirilemeyeceği görüşündeyiz. Zira vergi mahremiyeti bir bütün olarak 

düşünüldüğünde devletin, rıza talebinin mükellefler üzerinde ayrıca bir baskı 
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yaratacak olması sebebiyle vergi mahremiyeti açısından rızanın hukuka uygunluk 

sebebi olarak kabul edilmemesi görüşündeyiz.  

Vergi mahremiyetinin bir diğer istisnası olarak, mükellefler hakkında 

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

ceza miktarlarının açıklanmasının mükelleflerin ikinci kez cezalandırılması anlamına 

gelmesi nedeniyle hem TMK md. 24/2’de yer alan kişilik haklarının ihlaline hem de 

VUK md. 5/7’nin ihlaline yol açtığını düşünmekteyiz. Vergi mahremiyetinin bir 

diğer istisnası olarak, vergi kaçakçılığı suçunun vergi inceleme raporuyla tespit 

olunanların meslek kuruluşlarına bildirilmesinin, hali hazırda yapılan tespitin VUK 

357 kapsamında Cumhuriyet Savcılıklarına bildiriliyor oluşu ve şüpheden sanık 

yararlanır ilkesi gereğince Anayasa md. 38/4’ü ve İHAS md. 6/2’nin ihlaline 

sebebiyet vereceği görüşüne katılmaktayız. Ancak, meslek kuruluşlarının aynı 

zamanda kamu adına denetim görevi üstlenmeleri sebebiyle bu bilginin meslek 

kuruluşları ile paylaşılmasının elzem olduğu yönünde görüşler de bulunmaktadır.  

Vergi mahremiyetine getirilen vergi levhasını asma zorunluluğu her ne kadar 

kaldırılmış ve bazı mükellefler açısından vergi levhasını alma zorunluluğu olarak 

değiştirilmiş olsa da 408 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğ ile e-vergi levhası sorgulama 

ve doğrulama hizmetine ilişkin düzenlemenin hukuka aykırı olduğunu 

düşünmekteyiz. Zira interaktif vergi dairesi sistemi internet sitesi üzerinden sunulan 

vergi levhası sorgulama hizmeti ile T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası 

bilinen bir mükellefin vergi levhası bilgilerine tüm vatandaşlar ulaşabilmektedir. Bu 

durum, vergi mahremiyetine düzenleyici işlem ile getirilmiş olan bir istisna anlamına 

gelmektedir. Bu nedenle, vergi mahremiyetine düzenleyici işlem ile istisna getirilmiş 

olması hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu gibi açıkça vergi mahremiyetinin ihlali 

sonucu taşıdığını düşünmekteyiz. 

VUK md. 127/1-c-e bentleriyle “özel hayatın gizliliği” ve “konut 

dokunulmazlığı” gibi iki önemli temek hak ve özgürlüğün idari işlem ile 

sınırlandırılabileceği düzenlemesi, hukuk devleti ilkesine ve Anayasa md. 13, 20 ve 

21’e aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca, VUK md. 131’de yer alan düzenlemeye göre 

yoklama fişini imzalamak üzere hakkında yoklama yapılan veya yetkilisi bulunamaz 

veya imzadan çekinirlerse, yoklama fişi polis, jandarma, muhtar veya ihtiyar meclisi 
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üyelerinden birine imzalatılması durumunun, idarenin bütünlüğü ilkesi gereğince 

vergi mahremiyetinin ihlali sonucunu doğurmadığını düşünmekteyiz.  

Vergi incelemeleri açısından uygulamada birçok farklı örnek ve sorun ile 

karşılaşılabilmektedir. Vergi incelemeleri esnasında sahte fatura düzenlediği tespit 

edilen bir şirketin faturalarını kullanan başka bir şirket de sahte fatura kullanma suçu 

kapsamında incelenebiliyor, hakkında soruşturma başlatılabiliyor. Bu nedenle, bu 

noktada, her iki şirket açısından farklı hakların çatışması gündeme gelmektedir. 

Sahte fatura kullanan şirketin vergi inceleme raporunun diğer şirkete verilmesi vergi 

mahremiyeti ihlaline sebebiyet vereceği gibi, verilmemesi ise adil yargılanma 

hakkını ihlal edecektir. Bu nedenle, sahte fatura kullanan şirketin vergi inceleme 

raporunun hakim kararıyla ilgili yerlerinin diğer mükellefe verilmesinin hukuka 

uygun olacağı görüşündeyiz. Bu sayede, bir mükellefin vergi mahremiyeti yani özel 

hayatın gizliliği hakkına en az düzeyde müdahale edilmiş olacak, diğer yandan diğer 

mükellefin adil yargılanma hakkına erişimi ve silahların eşitliği ilkesi sağlanmış 

olacaktır.  

İHAM’ın; denetim yollarından ‘arama’ işleminin, taraf devlet tarafından 

yasalara uygun ve orantılı olarak gerçekleştirilmiş olması ve ‘arama’ kurumunun 

genel olarak kötüye kullanımına karşı yeterli ve etkili önlemlerin mevzuatta 

düzenlenmiş olması halinde, özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmediği yönünde 

kararları mevcuttur. Ayrıca, İHAM kararlarına göre, vergilendirme işlemleri ile 

yapılan müdahalelerin hukuka uygun, kapsam ve yetki sınırlarının açık olarak 

mevzuat ile düzenlemiş olması gerekmektedir.  

VUK md. 5/1 düzenlemesine göre, kanunda yazılı kimselerin görevleri 

nedeniyle öğrendikleri sırları kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına 

kullanamayacakları belirtilmiştir. Ancak, menfaat unsuru gerçeklememiş olsa bile 

vergi mahremiyetinin sadece kullanma fiili ile de gerçekleşeceği, menfaatin 

varlığının ise cezanın üst sınırdan verilmesi için bir neden olabileceği görüşündeyiz.  

Vergi mahremiyetini ihlal suçu bakımından her ne kadar TCK’da düzenlenen 

hukuka uygunluk nedenleri geçerli olsa da hukuka uygunluk nedenlerinden olan 

ilgilinin rızasının geçerli olmaması gerektiği görüşündeyiz. Zira vergi idaresinin 

devleti temsil etmesi, devletin hukuki ve fiili olarak mükelleften üstün olması 
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mükellef üzerinde baskı yaratacağı gibi, rıza şartının bir tek mükellef değil aynı 

zamanda ilgili kimselerden de alınması gerekliliği, rıza şartının uygulamasını 

zorlaştıracaktır.  

Mükelleflerin vergi idaresine güven duymasıyla birlikte, verginin etkin ve 

kontrollü bir şekilde toplanması sağlanmaktadır. Ancak, vergi mahremiyetine çok 

fazla istisna getirilmesi ve hukuka uygunluk nedeninin düzenlenmesi, başlangıçta 

vergi idaresinin yararına gibi görünse de mükelleflerin vergi idaresine olan güvenini 

zedeleyebilecektir.  

Vergi mahremiyetini ihlal ile birlikte idarenin sorumluluğu gündeme 

gelecektir. Vergi mahremiyetini ihlale idarenin bir eylemi veya işlemi sebebiyet 

verebilir. Bu nedenle, idareye karşı iptal veya tam yargı davası açılabilmesi gündeme 

gelebilecektir. Bu noktada, idarenin sorumluluğunun kusurlu sorumluluk olduğu 

görüşündeyiz. Zira vergi mahremiyetini ihlalinin VUK md. 5’de sayılan kişiler 

tarafından kasten, hukuka aykırı olan eylemleri ile meydana gelmesi gerekmektedir. 

Kamu hizmetinin görülmesi sırasında, hizmetin görülmesinde görevli olan kimseler 

tarafından zararın verilmesi halinde, zarardan idari birim sorumlu tutulacaktır.  

Bilirkişilerin eylemlerinin adli ve idari eylem niteliği taşıması sebebiyle, 

bilirkişiler de idarenin bir parçası sayılacak ve idarenin hizmet kusuru sebebiyle 

sorumluluğu doğabilecektir. Bankalar açısından, vergi idaresi tarafından bankalara 

verilen bilginin, vergi tahsiline yönelik olup olmadığı gibi hususlar incelenerek 

idarenin kusurunun her bir olay bazında araştırılması gerektiği kanaatindeyiz.
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