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I. Girifl

Geçti¤imiz Ekim ve Kas›m aylar›nda 
vergi kamuoyunda herhalde en çok 
konuflulan konulardan biri de vergi borcu 
bulunan mükelleflerin banka hesaplar›na 
konulan hacizler olmufltur. Maliye 
Bakanl›¤›, 2007 y›l› için haz›rlanan Acil 
Eylem Plan›n›n da bir gere¤i olarak, Ekim 
ay›nda, veri ambar›ndaki bilgiler 
üzerinden gerçeklefltirilen çapraz 
denetimler sonucunda banka hesaplar›nda 
para bulundu¤unu tespit etti¤i vergi 
borçlusu yaklafl›k 130.000 mükellefin 
banka hesaplar›na haciz uygulam›fl, bu 
uygulamadan alaca¤›n›n 600 Milyon 
YTL’lik k›sm›n› tahsil etmifltir. Bakanl›k, 
hedeflenen tahsilat tutar› olan 2 Milyar 
YTL’ye ulafl›labilmesi amac›yla Kas›m 
ay› ortalar›nda ayn› uygulamaya bir kez 
daha baflvurmufltur.

Borç Takip ve De¤erlendirme Sistemi’nin 
temelini oluflturan bu uygulama sayesinde, 
hem vergi borcu bulunan hem de bankada 
mevduat› bulunan mükellefler tespit 
edilmekte, ard›ndan da bankalardan borçlu 
mükelleflerin hesap hareketlerinin bloke 
edilmesi istenmektedir. Bakanl›k, tahsilata 

süreklilik kazand›rmak amac›yla önü-
müzdeki dönemlerde de mükelleflerin 
banka mevduat›, gayrimenkul ve motorlu 
tafl›t bilgileri öncelikli olmak üzere bütün 
mal varl›¤›n›n elektronik ortamda 
izlenece¤ini aç›klam›flt›r. 

Bu uygulamaya, haczin hesab›n tamam›n› 
de¤il ancak borca yetecek kadar k›sm›na 
konulmas› gerekti¤i, hesaba haciz 
uygulamas›ndan sonra yat›r›lan paralar›n 
uygulama kapsam› içinde bulunmad›¤› 
gibi çeflitli itirazlar yap›lm›fl; buna karfl›l›k 
Bakanl›k, uygulamada zaman zaman 
yanl›fl de¤erlendirmelerden kaynaklanan 
münferit baz› hatalar olsa da bankaca 
bloke edilen tutar›n sadece vergi borcu 
oldu¤unu, kalan k›sm›n bloke edilmesinin 
söz konusu olmad›¤›n› kamuoyuna 
duyurmufltur. 

‹flte biz de bu olaydan hareketle, hem 
idarenin vergi alaca¤›n›n tahsilinin 
güvenli¤ini sa¤lamaya yönelik olarak 
sahip oldu¤u yetkilerin ve hem de bu 
yetkilere ra¤men süresinde tahsil 
edilemeyen vergi alacaklar›n›n cebren 
tahsiline iliflkin tedbirlerin neler 
oldu¤unun bilinmesinin mükelleflere 
sa¤layaca¤› yararlar› göz önünde tutarak, 
bu yaz›m›zda, temel vergi kanunlar›ndan 
biri olmas›na ra¤men hükümleri, mesle¤in 
profesyonelleri dahil pek çok kifli 
taraf›ndan fazlaca bilinmeyen 6183 say›l› 
Amme Alacaklar›n›n Tahsili Usulü 
Hakkk›nda Kanun’un (AATUHK) vergi 
alacaklar›n›n tahsilinin güvenli¤ini 
sa¤lamaya yönelik korunma hükümleri 
ile süresinde ödenmeyen vergi borçlar›n›n 
cebren tahsiline iliflkin hükümlerini 
özetleyece¤iz. 

II. 6183 say›l› Kanunun, 
vergilerin tahsilinin 
güvenli¤ini sa¤lamaya yönelik 
hükümleri 

Kanunkoyucu, vergilerin zora dayanan 
bir yükümlülük olmas›n›n da gere¤i 
olarak, vergilerin süresi içinde ve tam 
olarak tahsiline büyük önem vermifl ve 
6183 say›l› Kanunda bir taraftan vergi 
alaca¤›n›n zaman›nda ve güvenli bir 

biçimde tahsilini sa¤lamaya yönelik 
“korunma hükümlerine” yer vermifltir. 
Afla¤›da bu hükümler özetlenmektedir. 

a. Teminat istenmesi
Kanunun “Amme Alacaklar›n›n Korun-
mas›” bafll›kl› Bölümünde yer alan 9-35 
nci maddelerinde yer verilen korunma 
hükümlerinden biri ile düzenlenen 
“teminat isteme” uygulamas›nda, idareye, 
Vergi Usul Kanunu’nun 344 ve 359 uncu 
maddeleri uyar›nca vergi ziya› cezas› 
kesilmesini gerektiren hallere temas eden 
bir amme alaca¤›n›n sal›nmas› için gerekli 
muamele lere  bafl lanm›fl  o lmas›  
durumunda vergi incelemesine yetkili 
memurlarca yap›lan ilk hesaplara göre 
belirtilen miktar üzerinden teminat 
isteyebilme olana¤› sa¤lam›flt›r. Bu 
uygulama, Türkiye’de ikametgah› 
bulunmayan amme borçlusunun 
durumunun, vergi alaca¤›n›n tahsilini 
tehlikeye düflürdü¤ü hallerde de 
yap›labilmektedir.  

Uygulamada, para, bankalar ve özel finans 
kurumlar taraf›ndan verilen süresiz 
teminat mektuplar›, Hazine Müste-
flarl›¤›nca ihraç edilen Devlet iç borçlanma 
senetleri veya bu senetler yerine 
düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz 
dahil edilerek ihraç edilmifl ise bu 
ifllemlerde anaparaya tekabül eden sat›fl 
de¤erleri esas al›n›r), Hükümetçe belli 
edilecek Milli esham ve tahvilat, ilgililer 
veya ilgililer lehine üçüncü flah›slar 
taraf›ndan gösterilen ve alacakl› amme 
idarelerince haciz varakalar›na müsteniden 
haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar 
teminat olarak kabul edilmektedir. 
Say›lanlardan birini teminat olarak sa¤la-
yamayanlar, muteber bir kifliyi de 
müteselsil kefil ve müflterek müteselsil 
borçlu gösterebilmektedirler. Borçlu 
verdi¤i teminat› k›smen veya tamamen 
ayn› de¤erde baflkalar›yla de¤ifltire-
bilmektedir.

b. ‹htiyati haciz 
Korunma hükümleri kapsam›nda bulunan 
bir di¤er uygulama da “ihtiyati haciz” 
uygulamas›d›r. Ad›ndan da anlafl›la-
bilece¤i gibi, bir tedbir uygulamas› olan 
ve mahalli en büyük memurunun karar›yla
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yap›lan bu uygulamaya, teminat 
istenmesini gerektiren hallerin varl›¤›, 
borçlunun belli ikametgah›n›n bulun-
mad›¤›, borçlunun kaçt›¤› veya kaçmas›, 
mallar›n› kaç›rmas› ve hileli yollara 
sapmas› ihtimallerinin bulundu¤u, 
borçludan teminat göstermesi istendi¤i 
halde belli müddette teminat veya kefil 
göstermedi¤i yahut flahsi kefalet teklifi 
veya gösterdi¤i kefil kabul edilmedi¤i, 
mal bildirimine ça¤r›lan borçlunun belli 
süre içinde mal bildiriminde bulunmad›¤› 
veya noksan bildirimde bulundu¤u 
durumlarda baflvurulmaktad›r. 

‹htiyati haciz yoluyla haczedilen mallar 
istenildi¤i zaman para veya ay›n olarak 
verilmek ve bu hususu temin için mallar›n 
k›ymetleri depo edilmek yahut alacakl› 
idarenin bulundu¤u mahalde ikametgah 
sahibi bir flah›s müteselsil kefil gös-
terilmek flartiyle borçluya ve mal üçüncü 
flah›s yedinde haczolunmuflsa bir taahhüt 
senedi al›narak kendisine b›rak›labilir.

Haklar›nda ihtiyati haciz tatbik olunanlar 
haczin tatbiki tarihinden itibaren, g›yapta 
yap›lan hacizlerde ise haczin tebli¤i 
tarihinden itibaren (7) gün içinde alacakl› 
tahsil dairesine ait ifllere bakan vergi 
mahkemesine  dava açabilmektedirler. 

Borçlunun mallar› üzerine konulan ihtiyati 
haciz, borçlunun veya onun lehine üçüncü 
flah›slar›n gösterdi¤i ve alacakl› amme 
idarelerince haciz varakalar›na müsteniden 
haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar 
hariç olmak üzere, teminat gösterildi¤i 
takdirde haczi koyan merci taraf›ndan 
kald›r›labilmektedir. 

c. Vergi alacaklar›nda rüçhan hakk› 
Kanunkoyucunun, “Di¤er Korunma 
Hükümleri” bafll›¤› alt›nda Kanuna 
koydu¤u hükümlerden biri de vergi 
alacaklar›n›n tahsili ile ilgili rüçhan hakk› 
uygulamas›d›r. Bu uygulamayla, vergi 
borçlusunun üçüncü flah›slar taraf›ndan 
haczedilen mallar› paraya çevrilmeden 
önce o mal üzerine amme alaca¤› için de 
haciz konulursa bu alacak da hacze ifltirak 
etmekte ve aralar›nda sat›fl bedeli 
garameten paylaflt›r›lmaktad›r. Yani, sat›fl 
bedeli, idarenin ve üçüncü flah›slar›n 

alacaklar›n›n toplam alacak tutar› içindeki 
pay› dikkate al›narak paylaflt›r›lmaktad›r. 

Ancak, bu durum, alacakl› vergi idaresinin 
daha once yap›lm›fl bir hacze ifltiraki 
halinde söz konusu olmaktad›r. Haczin 
alacakl› vergi idaresi taraf›ndan yap›ld›¤› 
durumlarda, sat›fl bedelinin ancak vergi 
borcunun kapat›lmas›nda kullan›lmas› 
zorunlulu¤u bulunmaktad›r. 

d. ‹ptal davas› aç›lmas› 
Kanunkoyucu, 6183 say›l› Kanunda, 
alacakl› vergi idaresine, an›lan Kanunun 
27, 28, 29 ve 30 uncu maddesinde belir-
tilen tasarruf ve muamelelerinin (tasarruf 
ve muamelelerin gerçekleflmesinden 
itibaren befl y›ldan fazla süre geçmemifl 
olmas› kofluluyla) iptali için dava açma 
yetkisi vermifltir. 

Kanunun 27 nci maddesinde, süresinde 
veya hapsen tazyikine ra¤men mal 
beyan›nda bulunm›yanlarla, mal› 
bulunmad›¤›n› bildiren veyahut beyan 
etti¤i mallar›n borcuna yetmeyenlerin 
ödeme süresinin bafllad›¤› tarihten geriye 
do¤ru iki y›l içinde veya ödeme 
müddetinin bafllamas›ndan sonra 
yapt›klar› ba¤›fllamalar ve ivazs›z 
tasarruflar; 28 inci maddesinde, genel 
olarak ba¤›fllama say›lan, üçüncü dereceye 
kadar (bu derece dahil) kan h›s›mlariyle, 
efller ve ikinci dereceye kadar (bu derece 
dahil) s›hri h›s›mlar aras›nda yap›lan ivazl› 
tasarruflar, kendi verdi¤i mal›n, aktin 
yap›ld›¤› s›radaki de¤erine göre borçlunun 
ivaz olarak pek afla¤› bir fiyat kabul etti¤i 
akitler ve borçlunun kendisine yahut 
üçüncü bir flah›s menfaatine kayd› hayat 
flartiyle irat ve intifa hakk› tesis etti¤i 
akitler; 29 uncu maddesinde, vergi 
alaca¤›n› ödemeyen borçlulardan 
süresinde veya hapsen tazyikine ra¤men 
mal beyan›nda bulunmayanlarla, mal› 
bulunmad›¤›n› bildiren veyahut beyan 
etti¤i mallar›n borcuna yetmeyenlerin 
ödeme süresinin bafllad›¤› tarihten geriye 
do¤ru iki y›l içinde veya ödeme müd-
detinin bafllamas›ndan sonra yapt›klar› 
borçlunun teminat göstermeyi evvelce 
taahhüt etmifl oldu¤u haller müstesna 
olmak üzere borçlu taraf›ndan mevcut bir 
borcu temin için yap›lan rehinler, borca 

karfl›l›k para veya mutat ödeme vas›ta-
lar›ndan gayr› bir suretle yap›lan ödemeler 
ve vadesi gelmemifl bir borç için yap›lan 
ödemeler; 30 uncu maddesinde de, vergi 
alaca¤›n›n k›sm›n›n veya tamam›n›n 
tahsiline imkan b›rakmamak amac›yla 
borçlu taraf›ndan yap›lan bir tarafl› 
muamelelerle borçlunun maksad›n› bilen 
veya bilmesi laz›mgelen kimselerle 
yap›lan muameleler konu edilmektedir. 

e. Ortakl›¤›n feshini isteme 
Tüzel kiflilerin vergi borçlar›ndan dolay› 
onlar›n kanuni temsilcilerine müracaat 
edilmesinin tersi bir durum olarak, flah›s 
flirketlerinin (kollektif ve adi flirketler) 
ortaklar›n›n (eshaml› komandit flirketlerde 
komandite ortaklar dahil) kiflisel vergi 
borçlar›ndan dolay›, onlar›n ortak 
olduklar› flirketlerin feshi, belli flartlarla, 
vergi idaresince talep edilebilmektedir. 
Bu konuda idarenin takdir hakk› 
bulunmaktad›r.

Sermaye flirketlerinde, vergi borçlusu 
orta¤›n sermaye pay› hacze veya ihtiyati 
hacze konu olabilirken; flah›s flirketlerinde, 
bu durum yerine, ortakl›¤›n feshi 
sözkonusu olmaktad›r. 

Ortakl›¤›n feshine, Türk Ticaret Kanunu 
hükümlerine göre mahkemece karar 
verilmektedir.

III. 6183 say›l› Kanun’un, 
süresinde ödenmemifl 
vergilerin cebren tahsiline 
iliflkin hükümleri

Kanunkoyucu, 6183 say›l› Kanun’un 54 
üncü maddesinde, süresi içinde öden-
meyen vergi borçlar›n›n idarece cebren 
tahsil edilece¤ini hükme ba¤lad›ktan 
sonra, cebren tahsil yöntemlerini de,  
• Amme borçlusu tahsil dairesine teminat 
göstermiflse, teminat›n paraya çevrilmesi 
yahut kefilin takibi,
• Amme borçlusunun borcuna yetecek 
miktardaki mallar›n›n haczedilerek paraya 
çevrilmesi,
• Gerekli flartlar bulundu¤u takdirde 
borçlunun iflas›n›n istenmesi.
olarak saym›flt›r.
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a.  Ödeme emri gönderme 
zorunlulu¤u 
Mükellef veya vergi sorumlusu taraf›ndan 
süresinde ödenmeyen vergi borcunun 
cebren tahsili için at›lmas› gereken ilk 
ad›m borçluya ödeme emri gönde-
rilmesidir. Ödeme emri gönderilmeden 
cebren tahsil yöntemlerinin hiç birine 
baflvurulamaz. 

Kanun’un 55 inci maddesinde, ödeme 
emri, amme alaca¤›n› vadesinde 
ödemiyenlere, yedi gün içinde borçlar›n› 
ödemeleri veya mal bildiriminde 
bulunmalar› lüzumunun hat›rlat›ld›¤› bir 
belge olarak tan›mlanm›flt›r. Ödeme 
emrinde borcun as›l ve ferilerinin mahiyet 
ve miktarlar›, nereye ödenece¤i, 
müddetinde ödemedi¤i veya mal 
bildiriminde bulunmad›¤› takdirde borcun 
cebren tahsil ve borçlunun mal bildi-
riminde bulununcaya kadar üç ay› 
geçmemek üzere hapis ile tazyik 
olunaca¤›, gerçe¤e ayk›r› bildirimde 
bulundu¤u takdirde hapis ile cezalan-
d›r›laca¤› da ayr›ca belirtilmektedir. 

Verilen yedi günlük süre içinde borcunu 
ödeyemeyen borçlunun yapmas› gereken 
fley yine ayn› süre içinde olmak kayd›yla 
mal bildiriminde bulunmas›d›r. Mal 
bildirimi, borçlunun gerek kendisinde, 
gerekse üçüncü flah›slar elinde bulunan 
mal, alacak ve haklar›ndan borcuna 
yetecek miktar›n, nev’ini, mahiyetini, 
vasf›n›, de¤erini ve her türlü gelirlerini 
veya haczi kabil mal veya geliri 
bulunmad›¤›n› ve yaflay›fl tarz›na göre 
geçim kaynaklar›n› ve buna nazaran 
borcunu ne suretle ödiyebilece¤ini yaz› 
i le  veya sözle tahsi l  dairesine 
bildirmesidir.

Yedi günlük süre içinde vergi borcunu 
ödemedi¤i halde mal bildiriminde de 
bulunmayan kifliler, bir defaya mahsus 
olmak ve üç ay› geçmemek üzere hapis 
cezas› ile mal bildiriminde bulunmaya 
zorlanmaktad›rlar. Hapis karar›, ödeme 
emrinin tebli¤ini ve 7 günlük müddetin 
bitmesini müteakip tahsil dairesinin yaz›l› 
talebi üzerine icra tetkik mercii hakimi 
taraf›ndan verilmektedir. 

Kendisine ödeme emri tebli¤ olunan 
borçlu, böyle bir borcu olmad›¤› veya 
k›smen ödedi¤i veya zamanafl›m›na 
u¤rad›¤› hakk›nda tebli¤ tarihinden 
itibaren yedi gün içinde alacakl› idarenin 
ifllemlerine bakan vergi mahkemesi 
nezdinde dava açabilmektedir. Vergi 
alaca¤›n›n tahsilinin dava sonuçlanana 
kadar durdurulabilmesi, ancak, borçlunun 
teminat göstermesine ba¤l› olmaktad›r. 

b.  Borçlunun mallar›n›n haczi 
Vergi borçlusunun, mal bildiriminde 
gösterdi¤i veya idare taraf›ndan tespit 
edilen borçlu veya üçüncü flah›slar 
elindeki menkul mallar› ile gayri-
menkullerinden, alacak ve haklar›ndan 
amme alaca¤›na yetecek miktar› idarece 
haczedilmektedir. 

Borçlu, alacakl› amme idaresinin 
muvafakatini almaks›z›n hacizli mallarda 
tasarrufta bulunamamaktad›r. 

Haciz s›ras›nda borçlu veya vekili, iflçisi 
veya aile fertlerinden biri kendisini 
temsilen haz›r bulundurulmaktad›r. 
Ancak, bunlar haciz yerinde bulunmaz 
veya o s›rada bulundurulmalar› sa¤lana-
mazsa g›yapta da haciz yap›lmas› 
mümkün olabilmektedir. G›yapta yap›lan 
hacizlerde zab›ta memuru veya muhtar 
veya ihtiyar kurulu üyelerinden biri veya 
borçlunun veya zilyedin komflular›ndan 
iki kifli haz›r bulundurulmaktad›r. 

Düzenlenen haciz tutana¤›nda, hacze esas 
olan haciz varakas›n›n tarih ve numaras›, 
haczin yap›ld›¤› yer, gün ve saat, 
haczedilen mallar›n neler oldu¤u, tahmin 
edilen de¤erleri, haciz s›ras›nda bulunan 
kimseler, varsa üçüncü flah›slar›n iddialar› 
ve di¤er hususlar belirtilmekte ve  haz›r 
bulunanlarca imzalanarak haciz ifli 
tamamlanmaktad›r. G›yapta yap›lan 
hacizlerde zapt›n bir örne¤i borçlu veya 
zilyede derhal tebli¤ edilmesi zorunlulu¤u 
vard›r.  

Hamiline yaz›l› olmayan veya cirosu kabil 
senede dayanmayan alacaklar ile maafl, 
ücret, kira vesaire gibi her türlü haklar›n 
ve fiilen tutanak düzenlemek suretiyle 
haczi mümkün olmayan üçüncü 

flah›slardaki menkul mallar›n haczi, borçlu 
veya zilyed olan veyahut alacak ve haklar› 
ödemesi gereken gerçek ve tüzel kiflilere, 
kurumlara haciz keyfiyetinin tebli¤i 
suretiyle yap›lmaktad›r. Vergi idaresi 
taraf›ndan tebli¤ edilecek haciz bildirisi 
ile; bundan böyle borcunu ancak tahsil 
dairesine ödeyebilece¤i ve borçluya 
yap›lacak ödemenin geçerli olmayaca¤› 
veya elinde bulundurdu¤u menkul mal› 
ancak tahsil dairesine teslim edebilece¤i 
ve mal›n borçluya verilmemesi gerekti¤i, 
aksi takdirde borçluya yap›lan ödemeler 
ile mal›n bedelini tahsil dairesine ödemek 
zorunda kalaca¤› üçüncü flahsa bildiril-
mektedir. Vergi idaresince düzenlenen 
haciz bildirileri, alacakl› tahsil dairelerince 
ya da alacakl› amme idaresi vas›tas›yla, 
posta yerine elektronik ortamda tebli¤ 
edilebilir ve bu tebligatlara elektronik 
ortamda cevap verilebilmektedir. 

Tahsil dairelerince düzenlenen haciz 
bildirileri; amme borçlusunun hak ve 
alacaklar›n›n bulunabilece¤i bankalar›n 
flubelerine do¤rudan veya mahallindeki 
tahsil dairesi arac›l›¤› ile tebli¤ edilece¤i 
gibi Maliye Bakanl›¤›nca belirlenecek 
tutar›n üzerindeki alacaklar için do¤rudan 
bankalar›n genel müdürlüklerine de tebli¤ 
edilebilmektedir. Haciz bildirisi bankan›n 
genel müdürlü¤üne de tebli¤ edilmifl ise 
tüm flubelerini kapsayacak flekilde 
beyanda bulunma yükümlülü¤ü bankan›n 
genel müdürlü¤üne ait olmaktad›r. 

Haciz bildirisi tebli¤ edilen üçüncü flah›s; 
borcu olmad›¤› veya mal›n yedinde 
bulunmad›¤› veya haczin tebli¤inden önce 
borcun ödendi¤i veya mal›n tüketildi¤i 
ya da kusuru olmaks›z›n telef oldu¤u veya 
alacak borçluya veya emretti¤i yere 
verilmifl oldu¤u gibi bir iddiada ise 
durumu, haciz bildirisinin kendisine 
tebli¤inden itibaren yedi gün içinde 
alacakl› vergi idaresine yaz›l› olarak 
bildirmek zorundad›r. Üçüncü flahs›n 
süresinde itiraz etmemesi halinde, mal 
elinde ve borç zimmetinde say›lmaktad›r. 

6183 say›l› Kanunda, Devlet mallar› ile 
hususî, kanunlar›nda haczi caiz olmad›¤› 
gösterilen mallar›n, borçlunun flahs› ve 
mesle¤i için gerekli elbise ve eflyas› ile,
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borçlu ve ailesine gerekli olan yatak 
tak›mlar› ve ibadete mahsus kitap ve 
eflyas›n›n, vazgeçilmesi kabil olm›yan 
mutfak tak›m› ve gerekli ev eflyas›n›n, 
borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin 
geçimleri için zaruri olan arazi ve çift 
hayvanlar› ve tafl›tlar› ve di¤er teferruat 
ve tar›m aletleri; çiftçi de¤ilse sanat ve 
mesle¤i için gerekli olan alet ve edevat› 
ve kitaplar›; arabac›, kay›kç›, hamal gibi 
küçük tafl›t sahiplerinin ancak geçimlerini 
sa¤l›yan tafl›t vas›talar›n›n, borçlu ve 
ailesinin iki ayl›k yiyecek ve yakacaklar› 
ile; borçlu çiftçi ise ayr›ca gelecek mahsul 
için gerekli olan tohumlu¤u, borçlu ba¤, 
bahçe veya meyve ve sebze yetifltiricisi 
ise kendisinin ve ailesinin geçimleri için 
zaruri olan ba¤, bahçe ve bu ifller için 
gerekli bulunan alet ve edevat›, malzemesi 
ve fide ve tohumlu¤unun, bir yard›m 
sand›¤› veya derne¤i taraf›ndan hastal›k, 
zaruret ve ölüm gibi hallerde ba¤lanan 
ayl›klar›n, borçlunun haline uygun evinin, 
Harc›rah Kanunu’na göre yap›lan 
ödemelerin ve 2022 say›l› kanuna gore 
ba¤lanan ayl›klar›n haczedilemeyece¤i 
hükme ba¤lanm›flt›r. Ayr›ca, ayl›klar, 
ödenekler, her çeflit ücretler, intifa haklar› 
ve has›lat›, ilama ba¤l› olmayan nafakalar, 
emeklilik ayl›klar›, sigorta ve emeklilik 
sand›klar› taraf›ndan ba¤lanan gelirlerin 
de ancak üçte birinin (Asgari ücreti 
aflmayan ayl›k gelirlerin onda birinden 
fazlas› haczedilemez), vergi borcu 
dolay›s›yla haczedilmesi mümkün 
olabilmektedir..

Haczedilen gayrimenkul art›rmaya 
ç›kar›lmadan, borçlu, borcuna yetecek 
miktarda menkul mal veya vadesi gelmifl 
sa¤lam alacak gösterirse gayrimenkul 
üzerinde haciz de kalmak üzere gösterilen 
menkul veya alacak da haczedile-
bilmektedir. 

Haciz ifllemleri, alacakl› vergi idaresince 
düzenlenen ve bu idarenin o yerdeki en 
üst memuru veya görevlendirece¤i bir 
baflka memur taraf›ndan onaylanan haciz 
varakalar›na dayan›larak yap›lmaktad›r.

Borçlunun, elinde bulunan bir mal› üçüncü 
flahs›n mülkü veya rehni olarak gösterdi¤i 
yahut üçüncü bir flah›s taraf›ndan o mal 

üzerinde mülkiyet veya rehin hakk› iddia 
edildi¤i takdirde, haczi yapan memur 
bunu haciz tutana¤›na kaydetmekte ve 
iddia borçlu taraf›ndan yap›lm›flsa üçüncü 
flahsa, üçüncü flah›s taraf›ndan yap›lm›flsa 
borçluya bildirilmektedir. 

Vergi idaresi, haciz tutana¤›n› ald›¤› 
tarihten itibaren yedi gün içinde yukar›da 
konu edilen iddiay› reddetmedi¤i takdirde 
istihkak iddias›n› kabul etmifl olmaktad›r. 
Öte yandan, üçüncü flah›s, durumun 
kendisine tebli¤i tarihinden itibaren yedi 
gün içinde itiraz etmedi¤i takdirde istihkak 
iddias› dikkate al›nmamaktad›r. 

‹stihkak iddias› vergi idaresince kabul 
edilmez veya borçlu taraf›ndan istihkak 
iddias›na itiraz edilirse, yedi gün içinde 
mahkemeye müracaat etmesi gerekti¤i 
vergi  idares ince  üçüncü flahsa  
bildirilmekte, süresi içinde dava 
aç›lmad›¤› takdirde istihkak iddias›ndan 
vazgeçilmifl say›lmaktad›r. 

Haczedilen mal borçlunun elinde olmay›p 
da, o mal üzerinde mülkiyet veya rehin 
hakk› iddia eden üçüncü bir flah›s elinde 
ise keyfiyet, haczi yapan memur tara-
f›ndan haciz tutana¤›na kaydedilmektedir. 
Alacakl› vergi idaresi bildirme tarihinden 
itibaren on befl gün içinde dava açmad›¤› 
takdirde istihkak iddias›n› kabul etmifl 
olmaktad›r. 

Yap›lan takip sonucunda borçlunun haczi 
mümkün mal› olmad›¤› veya bulunan 
mallar›n›n sat›fl bedelinin borcunu karfl›la-
mad›¤› anlafl›l›rsa, borçlu aciz halinde 
kabul edilmekte; alacakl› vergi idaresi, 
borçlunun durumunu zamanafl›m› süresi 
içinde sürekli olarak takip etmektedir.

Haczedilen her türlü mal, de¤eri tespit 
edildikten sonra sat›larak paraya 
çevrilmekte, sat›fltan elde edilen bedelden 
takip masraflar› ve idarenin vergi alaca¤› 
düflüldükten sonra varsa geri kalan k›s›m 
borçlunun vadesi gelmifl borçlar›na 
mahsup edilmektedir. Sat›fl bedelinin tüm 
bunlardan artakalan k›sm› ise borçluya 
verilmektedir.  Bir k›s›m mallar›n sat›fl› 
ile amme alaca¤› karfl›land›¤› takdirde 
geriye kalan mallar›n sat›fl›ndan vazgeçilir 

ve bunlar üzerindeki haciz kald›r›l-
maktad›r.

Menkul mallar, tahsil dairelerinin sat›fl 
mahallinde aç›k art›rma ve peflin para ile 
sat›lmaktad›r. ‹lk art›rmada sat›lamayan 
mallar›n ikinci art›rmas› bir baflka il veya 
ilçede yap›labilmektedir. 

Gerekli hallerde art›rman›n yap›laca¤› 
yer, gün ve saat, sat›lacak mallar›n nev’i 
ve evsaf› önceden ilan edilmektedir. 

Haczedilen menkul mallara verilen bedel 
mal›n belirlenen de¤erinin % 75’inden 
afla¤› olursa veya hiç al›c› ç›kmazsa, ilk 
art›rma tarihinden bafll›yarak onbefl gün 
içinde uygun görülen zamanlarda bu 
mallar tekrar sat›fla ç›kar›lmakta, bu ikinci 
art›rmada verilen bedel ne olursa olsun 
sat›fl yap›lmaktad›r.

c. ‹flas yoluyla takip ve konkordato 
Vergi borçlar›n›n cebren tahsil yöntem-
lerinden biri de borçlunun iflas›n›n 
istenmesidir. Ancak, vergi borcu 
dolay›s›yla iflas talebinde bulunulabilmesi 
için öncelikle vergi borçlusunun iflasa 
tabi olmas› daha sonra da iflas flartlar›n›n 
ortaya ç›km›fl olmas› gereklidir. Yani,  
alacakl› vergi idaresinin, di¤er tüm cebren 
tahsil yöntemlerini (vergi borçlusunun 
gösterdi¤i teminat›n paraya çevrilmesi ve 
mallar›n›n haczedilerek paraya çevrilmesi) 
denemifl olmas›na ra¤men, vergi alaca¤›n› 
tahsil edememifl olmas› gerekmektedir. 
Öte yandan, ‹cra ‹flas Kanunu’nun 43 
üncü maddesi hükmüne göre, bir vergi 
borçlusu hakk›nda iflas yoluyla alaca¤›n 
tahsil edilebilmesi için, borçlunun, Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine göre tacir 
say›lmas› veya tacirler hakk›ndaki 
hükümlere tabi bulunmas› yada özel 
kanunlar›nda iflasa tabi olduklar›n›n 
aç›klanm›fl olmas› gerekmektedir. Bu 
ba¤lamda, 
• bir iflletmeyi k›smen de olsa kendi ad›na 
iflletenler, 
• ticaret flirketleri, 
• bir bankan›n iflas›na neden olan yönetim 
kurulu baflkan ve üyeleri,
hakk›nda (Bankalar Kanunu Md.62), vergi 
borçlar› dolay›s›yla, iflas talebinde 
bulunulabilmektedir.
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Bunlar d›fl›ndaki vergi borçlular›ndan, 
vergi alaca¤›, iflas yoluyla tahsil edile-
memektedir. Alacakl› vergi idaresinin, 
di¤er gerekli flartlar›n varl›¤› halinde, 
ödeme emri tebli¤inden itibaren en geç 
bir y›l içinde borçlunun iflas›n› talep etme 
hakk› bulunmaktad›r. Bu süre, hak 
düflürücü bir süredir. Böyle bir durumda, 
alacakl› vergi idaresi, vergi alacaklar›n›n 
iflas masas›na geçirilmesini sa¤lamak 
için, borçlular› ve tercih etti¤i iflas 
yöntemini, ilgili kuruma zaman›nda 
bildirmekle yükümlüdür. 

Konkordato, vergi borçlusunun tüm 
borçlar›ndan kurtulmas›n› sa¤layan bir 
tür tasfiyedir. Bir baflka ifadesi ile, 
konkordato, borçlunun, alacakl›lar›n›n en 
az 2/3 ü ile vard›¤› ve mahkemece de 
onaylanan bir anlaflmad›r. Bu anlaflma 
ile, borçlarda bir indirim sa¤lanmakta ve 
ödemeleri daha uzun dönemlere 
yay›lmaktad›r. Ancak, borçlu hakk›nda 
konkordato karar› verilmifl olmas›, vergi 
idaresinin alacaklar› bak›m›ndan hüküm 
ifade etmemektedir. Bu karara ra¤men, 
vergi idaresi,  alacaklar›n› takip 
edebilmektedir.

V E R G ‹ D E  G Ü N D E M
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VERG‹ BORCU 
BULUNANLAR ‹Ç‹N 
UYGULANAN YURT 
DIfiINA ÇIKIfi 
YASA⁄INDA SON 
GEL‹fiMELER

 H. ‹pek AYDIN

I. Girifl 

Vergilerin tahakkuk ettirilmesi kadar 
zaman›nda ve tam olarak tahsili de kamu 
yönetimleri için büyük önem tafl›maktad›r. 
Çünkü kamu hizmetlerinin istenilen kalite 
ve ölçülerde topluma sunulabilmesi, her 
fleyden önce bu hizmetlerin finansman›nda 
kullan›lan vergilerin yeterli miktarda ve 
zaman›nda tahsil edilmesine ba¤l›d›r. 
Vergilerin zaman›nda ve tam olarak tahsil 
edilebilmesini zorunlu k›lan bir baflka 
gerekçe de vergilerin zora dayal› bir 
yükümlülük olmas›d›r. Çünkü Ana-
yasa’m›zda, ülkede yaflayan herkesin, 
kamu hizmetlerinin finansman› için 
ödeme gücüne göre vergi ödemekle 
yükümlü oldu¤u hükme ba¤lanm›flt›r.  

Vergiler Anayasa’m›zda zorunlu bir 
yükümlülük olarak tan›mlan›nca, bunun 
do¤al bir sonucu olarak da, Kanun 
koyucu, vergi idaresine bu yükümlülü¤ün 
yerine getirilmesinde kiflileri zorlaya-
bilmek için ihtiyaç duyaca¤› tüm araçlar› 
da vermifl bulunmaktad›r. Yani, vergi 
idaresi, vergi kanunlar›nda yer alan genifl 
yetkileri ile vergisini zaman›nda beyan 
etmeyen veya beyan etti¤i halde 
ödemeyen mükelleflere her türlü yapt›r›m› 
uygulayabilme gücüne sahiptir. 

Bu yaz›m›zda, iflte bu yapt›r›mlardan biri 
olan ve vergi borcu bulunanlar›n yurt 
d›fl›na ç›k›fllar›n› engelleyen uygu-
lamalarla ilgili  geliflmeler konu 
edilmektedir. 

II. Vergi borcu nedeniyle yurt 
d›fl› ç›k›fl yasa¤› uygulamas›n›n 
yasal dayana¤› ve konuyla 
ilgili olarak bu güne kadar 
yap›lan idari düzenlemeler 

Yurtd›fl›na ç›k›fl yasa¤›, vergilendirme ile 
ilgili bir uygulama olmas›na ra¤men; yurt 
d›fl›na ç›k›fl yasa¤› uygulamas›n›n yasal 
dayana¤› vergi kanunlar›nda de¤il 5682 
say›l› Pasaport Kanunu'nun (I) “Pasaport 
ve Vesika Verilmesi Yasak Olan Haller” 
bafll›kl› 22 inci maddesi hükümleridir. 
Daha aç›k bir ifade ile bu maddede, 
vergiden borçlu oldu¤u pasaport vermeye 
yetkili makamlara bildirilenlere, pasaport 
veya seyahat vesikas› verilmemesi, 
verilmiflse geri al›nmas›, bunlar›n yurt 
d›fl›na ç›k›fllar›n›n engellenmesi hükme 
ba¤lanm›flt›r. 

Maliye Bakanl›¤› da, yay›mlad›¤› Tahsilât 
Genel Tebli¤leri ile yurt d›fl›na ç›k›fl 
yasa¤›n›n uygulanmas›na iliflkin usul ve 
esaslar› ayr›nt›l› bir flekilde belirlemifltir. 
Bu Tebli¤lerden biri olan ve 1996 y›l›nda 
yay›mlanan 395 seri numaral› Genel 
Tebli¤ ile o güne kadar konuyla ilgili 
olarak yay›mlanm›fl bulunan Tebli¤ler 
yürürlükten kald›r›l›rken, Pasaport 
Kanunu'nun 22 inci maddesinde yer alan 
"vergiden borçlu" tabiri ile kastedilenin, 
6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil 
Usulü Hakk›nda Kanun'un 1 inci 
maddesinde say›lan amme alacaklar›ndan 
borçlu bulunan flah›slar oldu¤u, 
maddedeki vergi borcu tabirinden de 
"amme alaca¤›"n›n anlafl›lmas› gerekti¤i 
aç›klanm›flt›r. 

Buna göre, vadesinde ödenmemesi 
halinde yurtd›fl› yasa¤› uygulamas›na konu 
edilecek amme alacaklar›n›; vergi, resim, 
harç, ceza tahkik ve takiplerine ait 
muhakeme masraf›, vergi cezas›, para 
cezas›, gecikme zamm›, gecikme faizi, 
tecil faizi, piflmanl›k zamm›, haks›z ç›kma 
zamm› ve amme hizmetinin tatbikinden 
do¤an alacaklar olarak s›ralayabiliriz. 

Bugün uygulaman›n temelini oluflturan 
kurallar›n belirlendi¤i ilgili tebli¤de, yurt 
d›fl›na ç›k›fl yasa¤› uygulanabilmesi için 

gerekli olan 2 unsur afla¤›daki gibi 
belirlenmifltir:  

a) Kesinleflmifl bir amme alaca¤› 
olmas› gerekmektedir. 
Yurt d›fl›na ç›k›fl yasa¤› uygulanabilmesi 
için bir alaca¤›n kesinleflmifl oldu¤u halde 
ödenmemifl olmas› ve varsa ihtiyati 
tahakkuk ve ihtiyati haciz uygulamas›na 
konu amme alacaklar› toplam›n›n dikkate 
al›nmas› gerekmektedir. Tarhiyat 
safhas›nda olan veya tarhiyata iliflkin 
olarak yarat›lan ihtilaflar nedeniyle 
kesinleflmemifl olan amme alacaklar› ile 
6183 say›l› Kanunun 48. maddesi uyar›nca 
tecil edilmesi ya da sair nedenlerle teminat 
alt›na al›nan alacaklar hakk›nda yurt d›fl› 
ç›k›fl yasa¤› uygulanamayacakt›r. Ayr›ca, 
miktara bak›lmaks›z›n 6183 say›l› 
Kanunun 75. maddesi uyar›nca aciz 
halinde oldu¤u tespit edilen borçlular 
hakk›nda yurt d›fl›na ç›k›fl yasa¤› 
uygulanmayacakt›r. 

b) Amme alaca¤›n›n belirlenmifl 
miktar› geçmifl olmas› 
gerekmektedir. 
395 seri numaral› Genel Tebli¤ ile 1 
Milyar Türk Liras› olarak belirlenen yurt 
d›fl›na ç›k›fl yasa¤› konulmas›n› gerektiren 
amme alaca¤› miktar› 404 seri numaral› 
Genel Tebli¤ ile 5 Milyar Türk Liras›na, 
424 seri numaral› Genel Tebli¤ ile 15 
Milyar Türk Liras›na ve son olarak ta 439 
seri numaral› Genel Tebli¤ ile de 25.000 
Yeni Türk Liras›na ç›kar›lm›fl olup, 
belirtilen son tutar 27.04.2006 tarihinden 
bu yana uygulanmaktad›r.. 

Maliye Bakanl›¤›; 395 seri numaral› Genel 
Tebli¤de, ayr›ca, vergi borçlular›n›n belirli 
hallerde, geçici sürelerle yurt d›fl›na 
ç›k›fllar›na da izin vermifltir. Bakanl›k, 
Tebli¤inde, yurt d›fl›na ç›k›fl yasa¤› 
uygulanan ancak faaliyet konular› gere¤i, 
tedavi amac› ve benzeri zaruri nedenlerle 
yurt d›fl›na ç›kmalar› gerekti¤i halde 
borçlar›na karfl›l›k yeterli teminat 
gösteremedikleri için yurt d›fl›na ç›k›fl 
yasa¤› kald›r›lmayan baz› borçlular›n; 
faaliyetlerine devam edememe, mevcut 
ve yeni ifl imkânlar›n› kaybetme ve tedavi 
imkânlar›n›n engellenmesi gibi nedenlerle 
yurt d›fl›na ç›k›fl yasa¤› uygulamas›n›n
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olumsuz sonuçlar›n›n önlenmesi aç›s›ndan 
baz› koflullarla uygulamada esneklik 
sa¤land›¤›n›, bu tür durumlarda, 
borçlular›n taleplerinin Tahsil Dairesi 
Yöneticisi Baflkanl›¤›’nda ilgili bölüm 
(vergilendirme ve kovuflturma) yöne-
ticileriyle birlikte de¤erlendirilece¤ini, 
bu de¤erlendirmede; borçlunun öteden 
beri borç ödeme konusunda iyi niyetli 
olup olmad›¤› hususu da dikkate al›narak,  

• Yurt d›fl› yasa¤› uygulamas›n›n, borç-
lunun ileride do¤abilecek borç ödeme 
kabiliyetini olumsuz etkileyebilece¤i veya 
tedavi olanaklar›n› kaybetmesine neden 
olabilece¤inin,  

• Yurt d›fl›na ç›k›fl›n amme alaca¤›n›n 
takip ve tahsilini olumsuz etkileme-
yece¤inin, 
anlafl›lmas› halinde, borçlular›n yurt d›fl›na 
ç›k›fl yasa¤›n›n, geçici sürelerle kald›r›-
labilece¤ini aç›klam›flt›r. 

Uygulama s›ras›nda gösterilen tüm 
dikkatlere ra¤men, yurtd›fl› ç›k›fl yasa¤› 
uygulamas› konusunda, flirketlerin kanuni 
temsilcileri hakk›nda ödeme emri tebli¤ 
edilmeden ç›k›fl yasa¤› konulmas›, vergi 
borcu flirket bünyesinden aranmadan 
(gerekli icra takibi yap›lmadan) kanuni 
temsilciye ç›k›fl yasa¤› konulmas›, yurt 
d›fl› ç›k›fl yasa¤› konuldu¤una dair 
mükellefe tebligat yap›larak bilgi 
verilmemesi, ortakl›ktan ayr›lan veya 
kanuni temsilci durumunda olmayan 
ortaklara yurt d›fl› ç›k›fl yasa¤› konmas›, 
borcun ödendi¤ine iliflkin yaz›n›n emniyet 
makamlar›na yeterli h›zda ulaflt›r›-
lamamas› gibi çok çeflitli sorunlar 
yaflanm›fl ve yaflanmaktad›r. Bu tür 
durumlar›n, zaman zaman mükelleflerin 
onurunu k›rd›¤› ve s›k›nt›lar yaratt›¤› da 
bir gerçektir. 

III. Yurt d›fl›na ç›k›fl yasa¤› 
uygulamas›n›n 
de¤erlendirilmesi 

Uygulamay›, sa¤lad›¤› kamusal yarar 
yönünden inceleyecek olursak; vergi 
borcunu ödemeye yetecek ölçüde mal 
varl›¤› olmayan borçlunun yurt içinde 
bulunmas› idareye bir yarar sa¤lama-

makta, bununla birlikte mal varl›¤›n›n 
bulunmas› halinde de borçlunun yurt 
d›fl›na ç›k›fl› vergi alaca¤›n›n bu varl›ktan 
tahsilini etkilememektedir. Bu gerek-
çelerle, yurt d›fl›na ç›k›fl yasa¤› uygula-
mas›nda kamu yarar› bulunmad›¤› 
yönünde görüfller mevcuttur.

Ayr›ca uygulaman›n Anayasa’ya ayk›r›l›k 
teflkil etti¤i hususunda da görüfller 
mevcuttur. Anayasa’n›n 23. maddesinin 
1. f›kras›nda, herkesin yerleflme ve seyahat 
hürriyetine sahip oldu¤u belirtilmifl; 4. 
f›kras›nda ise vatandafl›n yurt d›fl›na ç›kma 
hürriyetinin, vatandafll›k ödevi ya da ceza 
soruflturmas› veya kovuflturmas› sebebiyle 
s›n›rlanabilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r. 
Anayasa’n›n “Temel Haklar ve Ödevler” 
bafll›kl› ikinci k›sm›n›n “Siyasi Haklar ve 
Ödevler” bafll›kl› 4. bölümünde yer alan 
73. maddesinde vergi ödevi düzenlen-
mifltir. 

Bütün bunlarla birlikte uygulamaya karfl› 
ç›k›lmas›n›n temelinde mevcut Anayasa 
hükümlerine göre bu s›n›rland›rmay› 
yapmaya “idare”nin yetkili olmad›¤› 
görüflü yatmaktad›r. Anayasa'n›n 11. 
maddesinde; Anayasa hükümlerinin, 
yasama, yürütme ve yarg› organlar›, idare 
makamlar›n› ve di¤er kurulufl ve kiflileri 
ba¤layan temel hukuk kurallar› oldu¤u, 
kanunlar›n Anayasa’ya ayk›r› olama-
yaca¤› hükme ba¤lanm›flt›r. Hukuk 
düzeninde yer alan ve hiyerarflik yap›ya 
sahip normlar (Anayasa-kanun-tüzük-
yönetmelik-tebli¤) s›ras›nda hukukun 
temel ilkelerinden olan alt normun üst 
norma uygun olma zorunlulu¤u 
bulunmaktad›r. Bu husus Anayasa’n›n 
38. maddesinde 4709 say›l› Kanunla (IV) 
yap›lan de¤ifliklikle aç›kl›¤a kavuflturul-
mufltur. Eklenen f›kra ile “‹dare, kifli 
hürriyetinin k›s›tlanmas› sonucunu 
do¤uran bir müeyyide uygulayamaz” 
hükmü getirilmifltir. Bu de¤ifliklikle 
birlikte, Anayasa’da say›lan kifli 
hürriyetlerinin idare makamlar›nca k›s›t-
lanmas›n› öngören tüm yasal düzen-
lemeler aç›kça Anayasa’ya ayk›r› hale 
gelmifltir. Pasaport Kanunu’nun 22. 
maddesinde idareye (vergi dairelerine) 
verilen, vergi borcu nedeniyle yurt d›fl›na 
ç›kma yasa¤› uygulama yetkisi bir 

mahkeme karar›na dayanmad›kça bize 
göre de Anayasa’ya ayk›r›d›r. 

Anayasa’n›n “Egemenlik” bafll›kl› 6. 
maddesinin 2. f›kras›n›n son cümlesinde; 
hiçbir kimse veya organ›n kayna¤›n› 
Anayasa’dan almayan bir devlet yetkisi 
kullanamayaca¤› hükmüne yer verilmifltir. 
Dolay›s›yla, kayna¤› Anayasa’dan al›n-
mayan ve yukar›da yap›lan aç›klamalara 
göre idareye ait olmayan bir yetkinin 
kullan›lmas› bu yönüyle de Anayasa’ya 
ayk›r› oldu¤u görülmektedir. 

Öbür yandan, vergi ödeme bir ödev 
olmakla birlikte, vergi borcu bulunan 
kifliden bu borcun nas›l tahsil edilece¤i 
ve buna yönelik cebren tahsil yöntem-
lerinin neler oldu¤u ilgili yasalarda 
belirlenmifltir. Kiflinin bizatihi ülkede 
bulunmas›n› aramak, hak ve özgürlük 
s›n›rland›rmas›nda amaç-araç dengesini 
ihlal edece¤inden, s›n›rland›rmay› amaca 
ayk›r› hale getirmekte ve bu yönüyle, son 
de¤ifliklikle Anayasa’da aç›kça yer verilen 
“ölçülülük ilkesi”ne ayk›r› olmaktad›r. 

IV. Konuyla ilgili son 
geliflmeler 

Uygulama esaslar› yukar›da aç›klanan ve 
uzunca bir süredir Pasaport Kanunu’na 
dayan›larak yap›lan vergi borcu 
bulunanlar›n yurt d›fl›na ç›k›fllar›n›n 
engellenmesi uygulamas›, Anayasa 
Mahkemesinin 18.10.2007 tarihli 
toplant›s›nda al›nan Karar ile iptal edilmifl 
bulunmaktad›r. Daha aç›k bir ifade ile, 
Yüksek Mahkeme, ‹stanbul 2. ‹dare 
Mahkemesi’nin konuyla ilgili olarak 
yapt›¤› üç ayr› baflvuruyu görüfltü¤ü 
toplant›da, Pasaport Kanunu’nun 3463 
say›l› Yasa ile de¤ifltirilen 22. maddesinin 
birinci f›kras›ndaki “...vergiden borçlu 
oldu¤u pasaport vermeye yetkili 
makamlara bildirilenlere…” hükmünün, 
Anayasa’ya ayk›r› oldu¤u gerekçesi ile 
iptaline karar vermifltir. 

Söz konusu Kararla, Pasaport Kanunu’nun 
yukar›da an›lan 22 nci maddesinde yer 
alan ibarenin yan›s›ra, 
a) 4389 say›l› Bankalar Kanunu’nun 15. 
maddesinin, 12.5.2001 günlü, 4672 say›l›



A R A L I K  2 0 0 7 9

Yasa ile de¤ifltirilen (3) numaral› f›kra-
s›n›n “5682 say›l› Pasaport Kanununun 
22 nci maddesi hükümleri, Fonun talebi 
üzerine Fona borçlu olanlar ile tüzelkifli 
borçlular›n kanuni temsilcileri hakk›nda 
da uygulan›r” biçimindeki cümlesinin, 

b) 5020 say›l› Yasa’n›n 27. maddesiyle 
eklenen ek 5. maddesinde yer alan “tedbir” 
sözcü¤ünün, söz konusu madde 
kapsam›ndaki bankalar taraf›ndan uygu-
lanan yurt d›fl›na ç›k›fl yasa¤› yönünden, 

c) 5411 say›l› Bankac›l›k Kanunu’nun 
geçici 13. maddesinin “… tüzel kiflilerin 
kanunî temsilcileri ile borçlu veya borçla 
di¤er ilgililerin yurt d›fl›na ç›kmas›n› 
yasaklama …” bölümünün 

Anayasa’ya ayk›r› oldu¤una ve iptaline 
hükmedilmifltir.  

Ancak, konuyla ilgili gerekçeli karar, 
henüz Resmi Gazete’de yay›mlan-
mam›flt›r. Mahkeme, ayr›ca, do¤an 
hukuksal bofllu¤un yasama organ›nca 
giderilebilmesine olanak sa¤lamak üzere, 
Pasaport Kanunu’nun 3463 say›l› Yasa 
ile de¤ifltirilen 22. maddesinin birinci 
f›kras›ndaki “...vergiden borçlu oldu¤u 
pasaport vermeye yetkili makamlara 
bildirilenlere …” hükmüne iliflkin iptal 
karar›n›n, Resmi Gazete’de yay›m›ndan 
alt› ay sonra yürürlü¤e girmesini de 
kararlaflt›rm›flt›r. 

Belirli tutar› aflan kesinleflmifl vergi borcu 
bulunanlar için yap›lan yurt d›fl›na ç›k›fl 
yasa¤› uygulamas›, söz konusu Karar›n 
Resmi Gazete’de yay›m›n› izleyen alt› ay 
boyunca da devam edecek olmakla 
birlikte, bu arada aç›lan ve aç›lacak olan 
davalarda mahkemeler iptal karar›n› 
dikkate alarak karar vereceklerdir. Bu 
sebeple, yurt d›fl›na ç›kacak mükel-
leflerden kesinleflmifl ve süresinde 
ödenmemifl vergi borcu toplam› 25.000 
YTL’yi aflanlar›n, bu durumu dikkate 
almalar›nda yarar bulunmaktad›r. 
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Not: Anayasa Mahkemesinin yaz›m›za 
konu olan Karar›, 08.12.2007 tarihli 
Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r. Yüksek 
Mahkeme, gerekçeli karar›nda, itiraz 
konusu kuralda, kiflilerin vergi borcu 
nedeniyle yurt d›fl›na ç›k›fllar› yasak-
land›¤› ,  yasaklaman›n,  seyahat  
özgürlü¤ünün güvence alan›n›n yasa 
koyucu taraf›ndan daralt›lmas› niteli¤inde 
oldu¤u, vergi borcunun ise, Anayasa’n›n 
73. maddesine göre vatandafll›k ödevi 
oldu¤u, Anayasa ve yasalarla, kamu 
giderlerinin karfl›lanabilmesi için herkese 
ödev olarak öngörülen vergi ödeme 
yükümlülü¤ünün, zaman›nda ve eksiksiz 
yerine getirilmesi durumunda, yasalarla 
idareye yüklenen kamu hizmetlerinin, 
buna ba¤l› olarak kamu düzeninin ve 
baflkalar›n›n hak ve özgürlüklerini 
koruman›n aksat›lmadan sürdürülmesinin 
mümkün olaca¤›, bu anayasal yüküm-
lülü¤ün, ayn› zamanda seyahat özgür-
lü¤ünü düzenleyen 23. maddede s›n›rlama 
nedeni olarak öngörüldü¤ü, getirilen 
yasaklaman›n, yurtd›fl›na ç›kmak isteyen 
kiflilerin vergi borçlar›n› ödemeye 
zorlay›c› nitelikte bulundu¤u, bu nedenle 
itiraz konusu kural ile gerçeklefltirilen 
s›n›rlaman›n, kayna¤›n› Anayasa’da bulan 
meflru bir amaca yönelik oldu¤unun 
görüldü¤ü belirtildikten sonra, ancak, 

“vergiden borçlu oldu¤u pasaport 
vermeye yetkili makamlara bildirilenlere” 
yurt d›fl›na ç›k›fl yasa¤› uygulana-
bilece¤ine iliflkin kuralla getirilen 
s›n›rlaman›n, demokratik toplum düzeni 
için gerekli nitelikte, baflka bir ifadeyle 
güdülen kamu yarar› amac›n› gerçek-
lefltirmekle birlikte, temel haklara en az 
müdahaleye olanak veren ölçülü bir 
s›n›rlama niteli¤inde olup olmad›¤›n›n 
incelenmesi gerekti¤i, yurt d›fl› ç›k›fl 
yasa¤›nda, vatandafl›n yurt d›fl›na ç›kma 
özgürlü¤ünü s›n›rlaman›n amac›n›n, vergi 
borcunun tahsilinin sa¤lanmas›, arac›n 
ise yurt d›fl›na ç›k›fl›n yasaklanmas› 
oldu¤u, amaç ile araç aras›nda makul bir 
iliflkinin bulundu¤unun söylenebilmesi 
için yurt d›fl›na ç›k›fl ile vergi alaca¤›n›n 
tahsilinin zorlu¤u veya olanaks›zl›¤› 
aras›nda ba¤›n varl›¤›n›n aranmas› 
gerekti¤i, oysa yasa¤›n, hiçbir koflul 
öngörmeksizin, hatta vergi borcunun 
tutar› dahi belirtilmeden, vergi borcunun 
ödenmemesine ba¤l› olarak kendili¤inden 
uyguland›¤› zaman amaç ile araç 
aras›ndaki makul iliflki ve dengenin 
ortadan kalkaca¤›, yasa koyucunun 
getirece¤i her s›n›rlay›c› düzenlemede bu 
nedenleri somutlaflt›rmas› gerekti¤i, 
keyfili¤e varabilecek uygulamalar› 
önleyebilmek bak›m›ndan gerekli olan 
aç›kl›k ve somutluk, s›n›rlaman›n yasayla 
yap›lm›fl olarak kabul edilmesi için 
zorunlu bulundu¤u, aksi halde hukuk 
devletinin gerektirdi¤i belirginli¤in 
karfl›lanmam›fl olaca¤› ve amaç-araç 
iliflkisini denetlemek güçleflece¤i, itiraz 
konusu kuralda da, amaç ve araçlar›n 
aç›k, belirgin ve somut bir flekilde 
öngörülmedi¤i, amaç ve araç aras›nda 
makul ve uygun bir iliflki kurmayarak 
ölçülülük ilkesinin gereklerinin yerine 
getirilmedi¤i, tüm bu sebeplerle de itiraz 
konusu kural›n Anayasa’n›n 2., 13. ve 23. 
maddelerine ayk›r› olmas› sebebiyle iptal 
edilmesi gerekti¤i ifade edilmektedir. 
Pasaport Kanunu'nun 22 nci maddesi ile 
ilgili ‹ptal Karar›, 08.06.2008 tarihinde 
yürürlü¤e girecektir.



Dünya’dan Vergi 
Haberleri

H. ‹pek AYDIN

H›rvatistan
Daha fazla Mal ve Hizmet 
‹ndirilmifl KDV Oran›na Tabi 
Olacak
H›rvatistan, Temmuz ay›nda yapt›¤› bir 
düzenleme ile % 10 vergi oran›na tabi 
olacak mal ve hizmetlerin kapsam›n› 
geniflletti. H›rvatistan Katma De¤er 
Vergisi oran›n› 01.01.1998’den itibaren 
geçerli olmak üzere bütün mal ve 
hizmetler için %22 olarak belirlemiflti. 
2000 ve 2006 y›llar›nda ise s›ras›yla %0 
ve %10 KDV oranlar› baz› mal ve 
hizmetler için uygulanmaya baflland›. 

% 0 oran› ekmek, süt, kitap ve ilaç gibi 
birtak›m mallar için uygulanmakta iken 
%10 oran› özellikle turizm sektöründe 
geçerliydi. Yap›lan de¤ifliklikler ile %10 
oran› turizm sektörü ile birlikte konak-
lama, gazete ve her gün yay›mlanan 
dergiler için de uygulanmaya baflland›. 
%10 oran› uygulanan mal ve hizmetlerin 
say›s› giderek art›r›larak Avrupa Birli¤i 
muktesabat› ile uyumlu hale getirilmifltir. 

H›rvatistan Avrupa Birli¤i’ne üyelik 
müzakerelerini yürüttü¤ü için, birçok 
kanunda Avrupa Birli¤i Kanunlar›n› temel 
alan düzenlemelerde bulunmakta. 
Özellikle 2009 y›l›ndan önce mali yap›s›n› 
Avrupa sistemi ile tamamen entegre etmek 
için büyük bir çaba göstermektedir.

Jamaika
Yeni Jamaika Baflbakan› Off-
shore Bankac›l›kta Ülkesi ‹çin 
Büyük Yararlar Görüyor
Jamaika’n›n yeni Baflbakan› Bruce 
Golding, baflkent Kingston’un tercih 
edilen bir finans merkezi haline getirilmesi 
amac›yla vergi sistemi ve ekonomiyi 
düzenleyici politikalar üzerinde bir tak›m 
de¤ifliklikler yap›lmas›n› öngörmektedir. 

Baflbakan yapt›¤› konuflmada Karayip-
ler’deki birçok adan›n off-shore aktivite-
lerini iyi yürüttü¤ünü ve Jamaika’n›n 
tarihsel ve günümüzdeki konumu göz 
önüne al›nd›¤›nda iktisadi olarak bölge 
için öncü bir ülke olmas› yönünde 
potansiyeli oldu¤unu ve bu potansiyeli 
kullanma yönünde istekli oldu¤unu 
belirtti. Golding ayr›ca iktisadi korumac› 
politikalar›n art›k Jamaika için geçerli 
olmad›¤›n› ve dünyaya aç›lman›n yeni 
düzenleyici mekanizmalar ile mümkün 
olaca¤›n› söyledi. 

Baflbakan, Jamaika’n›n halen izlemekte 
oldu¤u koruyucu iktisadi politikalar› terk 
ederek kendisine yeni gelir kaynaklar› 
sa¤layacak off-shore bankac›l›k sektörü 
üzerinde geliflmesi gerekti¤ini vurgula-
maktad›r. Önümüzdeki dönemde hukuki 
olarak Jamaika’n›n bu sektöre alt yap› 
oluflturmas› öngörülmektedir. Bunun için 
Jamaika iflçi partisi bir manifesto 
yay›mlam›flt›r. Gayrisafi yurtiçi hâs›las›n›n 
%130’u kadar borç içinde bulunan 
Jamaika’n›n (US $ 14,5 Milyar), ayr›ca 
%9 oran›nda iflsizlik oran› ve yüksek 
enflasyon oranlar› bulunmaktad›r. Baflba-
kan Golding Jamaika’n›n söz konusu 
borcunu önümüzdeki 5 sene içerisinde 
Gayrisafi yurtiçi has›las›n›n %95’i oran›na 
düflürmeyi hedeflemektedir.

Çin
Sekiz Sektörde Kurumlar 
Vergisi Oran› Düflürülüyor
17 Eylül’de yap›lan aç›klamaya göre, 
Çin’de 01.01.2008’den itibaren geçerli 
olmak üzere kurumlar vergisi oran› 8 
sektörde düflürülecek. Düflürülmüfl 
oranlar›n en çok küçük ölçekli flirketler 
için faydal› olaca¤› öngörülmekte. 

Yeni oranlar ile birlikte tar›m sektöründe 
%3 ile %10 oran› aras›nda geçerli olacak 
oranlar, e¤lence sektöründe ise %30 
oran›na kadar varmakta. Di¤er yerli 
sektörlerden bu iki uç aras›nda kalan 
düflük vergi oranlar›ndan yararlanacak 
sektörler flu flekilde s›ralanabilir:
• Toptanc› ve Perakendecilik (%4 ile %15 
aras›nda),
• Üretim (%5 ile %15 aras›nda),
• Komünikasyon ve Ulafl›m (%7 ile %15 
aras›nda),
• ‹nflaat (%8 ile %20 aras›nda),

• Yemek Servisi (%8 ile %15 aras›nda),
• Di¤er sektörler (%10 ile %30 aras›nda)

Gayrimenkul sektöründe ise kurumlar 
vergisi oran› de¤iflmeyecek ve %10 ile 
%20 oranlar› aras›nda kalacak olup, söz 
konusu oran de¤ifllikleri sadece yerli 
flirketler için geçerli olacakt›r. 

Kore
Hükümet Basitlefltirilmifl Bir 
Vergi Rejimi Öngörüyor
Kore Ulusal Meclisi 29 Temmuz’da kabul 
etti¤i bir kanun tasla¤› ile basitlefltirilmifl 
hale getirilen Kurumlar Vergisi Kanu-
nu’nu kabul etti. 01.01.2008 tarihinden 
itibaren geçerli olacak kanun ile özellikli 
vergi muafiyetleri getirilmekte ve ayr›ca 
flirketler vergi incelemesinden muaf 
tutulmaktad›r. Bu de¤iflikliklerden 
yararlanacak firmalarda afla¤›daki 
özellikler aranacakt›r:
• Kaynak planlama ve sat›fl sistemlerinin 
olmas›,
• En çok 3 firmadan hammadde temin 
ediyor veya en çok 3 firmaya sat›flta 
bulunuyor olmas›,
• Bir e-ticaret iflleminde yer alm›fl olmas›,
• %0 KDV oranl› ihracat mallar› üzerinden 
gelir elde ediyor olmas›,
• Kay›t alt›na al›nm›fl bir ticaret hesab›n›n 
olmas›.

Yukar›da say›lan koflullar› sa¤layan ve 
üretim, inflaat sektörlerinde faaliyet 
gösteren flirketler için %25 oran›nda vergi 
muafiyeti getirilmifltir. Basitlefltirilmifl 
vergi rejimi amortisman, ba¤›fl, e¤lence 
ve di¤er ifl ile ilgili olmayan harcama ve 
giderleri indirmeyi önermektedir. 

Bununla birlikte, yeni rejim ile birlikte 
say›lan flartlar› yerine getiren flirketler 
gelecekte herhangi bir vergi inceleme-
sinden de muaf olacakt›r. Maliye ve 
Ekonomi Bakan› bu rejimin 2008’de 
uygulanaca¤›n› ve bu rejimden sadece 
s›n›rl› say›da vergi mükellefinin 
yararlanabilece¤ini belirtmektedir.

Japonya
IMF, Japonya’n›n vergi taban›n› 
geniflletmesi gerekti¤ini söylüyor
Uluslararas› Para Fonu (IMF)’nun yapm›fl 
oldu¤u aç›klamalara göre, Japonya 
ekonomisinin genel görünümü oldukça

A R A L I K  2 0 0 710

V E R G ‹ D E  G Ü N D E M



A R A L I K  2 0 0 7 11

iyi olmakla birlikte, ek gelir yarat›lmas› 
ve kamu borç düzeyinin azalt›lmas› için 
Japonya’n›n vergi taban›n› geniflletmesi 
gerekiyor.

Üst düzey IMF yetkililerine göre, gelir 
art›r›c› önlemler ancak Japonya’n›n 
yafllanmakta olan nüfusunun ihtiyaçlar›n›n 
düflünüldü¤ü genifl bir vergi reformu 
çerçevesinde dikkate al›nd›¤›nda faydal› 
olacakt›r. Tüketim vergisinin art›r›lmas› 
büyümeye olan en az zararl› etkisi göz 
önüne al›nd›¤›nda en iyi seçenek olarak 
ortaya ç›kmaktad›r.

IMF yetkilileri ayr›ca, Japon hükümetini, 
bütçe aç›¤›n› azaltmadaki baflar›lar› ve 
kamu harcamalar›n› düzenleme alan›ndaki 
çal›flmalar› nedeniyle takdir ediyor. 
Japonya, kurumlar vergisi toplama 
oran›ndaki art›fllar ve kamu harcamalar›n› 
azaltma yönündeki tedbirlerle borç stoku 
düzeyini azaltm›fl olmakla birlikte gayri 
safi milli has›lan›n %80’i oran›ndaki borç 
stoku ile hala OECD ülkeleri aras›nda ilk 
s›ralarda yer al›yor.

Arjantin
Kongre, Gelir Vergisi De¤ifliklik 
Yasa Tasar›s›n› Onaylad›
Arjantin Kongresi, Arjantin mukimi 
vatandafllar›n vergilendirilmesine yönelik 
de¤ifliklikler içeren Gelir Vergisi De¤iflik-
lik yasa tasar›s›n›n onaylad›.

Enflasyonun etkisi ile zaman içerisinde 
reel de¤eri azalan kiflisel kazançlar›n 
art›r›lmas› için öne sürülen yasa tasar›s› 
Arjantin Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. 
k›sm›n›n baz› bölümlerinde de¤ifliklikler 
öngörüyor. Arjantin’de alt› aydan fazla 
süre oturan kifliler, gelir vergisi aç›s›ndan 
Arjantin mukimi olarak tan›mlan›yor. 
Y›ll›k geliri $2.500’dan fazla olan kifliler 
afla¤›da say›lan tutarlar› y›ll›k gelir vergisi 
matrah›ndan indirebiliyor:
• $2.700 mükellefin efli için,
• $1.300 mükellefin her bir çocu¤u için,
• $1.000 mükellefin bakmakla yükümlü 
oldu¤u her bir engelli kifli için.

Aç›klanan yasa tasar›s› 1 Ocak 2007’den 
geçerli say›lacak. Kongrede kabul edilen 
yasa tasar›s›n›n çok yak›nda görüflülüp 
kabul edilerek yürürlü¤e girmesi bekle-
niyor.

Finlandiya
Vergi Kesintileri 2008 Bütçe 
Tasar›s›nda Öne Ç›k›yor
Finlandiya Maliye Bakan›, 2008 y›l› 
bütçesine iliflkin olarak haz›rlanan tasar›y› 
aç›klad›. Tasar›n›n vergisel aç›dan öne 
ç›kan önemli noktalar› flunlar olarak 
s›ralanabilir:

• Vergi taban›n› sabit tutmak amac›yla, 
%2 vergi dilimi enflasyon düzeltmesi,

• Çal›flanlar›n kazanm›fl olduklar› ücret 
gelirleri üzerinden al›nan vergilerin 
emeklilerin elde ettikleri ayl›klardan daha 
düflük oranla vergilendirilmesini 
düzeltmek amac›yla, _13.000 ve _31.000 
dilimi aras›nda emekli ayl›¤› kazanan 
emeklilerin vergi oranlar›nda düflüfl,

• Özellikle dul ve reflit olmayan çocuklar›n 
elde edecekleri miras üzerinden al›nacak 
veraset vergisi oran›nda düflüfl (‹lk tasar›da 
veraset vergisinden istisna tutulacak azami 
miras tutar›n›n _20.000 olmas› öngörü-
lüyor)

Bununla birlikte, bütçe tasar›s›; kurum-
lar›n hay›rsever derneklere yapaca¤› 
ba¤›fllar için artan indirimler ve alkolden 
al›nan vergide art›fl öngörüyor. Enerji 
üzerindeki toplam vergi yükünün de iklim 
de¤ifliklikleri ile mücadele etme amac› 
ile 300 milyon _’a ç›kar›lmas› planlan›yor.

Bütçe tasar›s›, oylanmak üzere Aral›k 
ay›nda parlamentoya gelecek ve gerek 
olmas› durumunda ileri tarihlerde bütçeye 
ek olmak üzere haz›rlanacak yeni bir bütçe 
ile desteklenecek.

Estonya
Estonya Anayasa Mahkemesi, 
Sanatsal Organizasyonlar ‹çin 
Sa¤lanan Katma De¤er Vergisi 
Avantaj›n› Anayasa’ya Ayk›r› 
Buldu
Estonya Anayasa Mahkemesi, ülkede 
Katma De¤er Vergisi Kanunu’nda yap›lan 
de¤ifliklikle farkl› özel yönetime tabi sanat 
enstitüleri taraf›ndan düzenlenen sanatsal 
faaliyetler için sa¤lanan Katma De¤er 
Vergisi avantaj›n› Anayasa’n›n eflitlik 
ilkesine ayk›r› buldu. Estonya’da halen 
standart olarak %18 Katma De¤er Vergisi 

oran› uygulanmakta. Ancak Anayasa 
Mahkemesi taraf›ndan eflitlik ilkesine 
ayk›r› oldu¤u belirlenen düzenleme belli 
koflullar› karfl›lamak kayd›yla baz› hizmet 
ya da mallar›n teslimi üzerinden al›nacak 
Katma De¤er Vergisi oran›n› %18 yerine 
%5 olarak düzenlemekteydi.

Katma De¤er Vergisi Kanunu’na getirilen 
düzenleme ile teslimi üzerinden %5 
oran›nda Katma De¤er Vergisi al›nmas›na 
karar verilen mal ve hizmetler aras›nda 
belli flartlar› tafl›yan sanatsal faaliyetler 
de yer almaktayd›. Bu kapsamda bele-
diyeler, özel yönetime tabi sanat enstitüleri 
ya da Devlet Operalar› taraf›ndan 
düzenlenen konser ya da sanatsal faali-
yetler için uygulanacak Katma De¤er 
Vergisi oran›, bu faaliyetler kapsam›nda 
Hazine, yerel belediye ya da kültürel 
fonlardan sa¤lanan destek tutar›n›n ilgili 
düzenleyici kurumun bir hesap dönemi 
içerisinde elde etti¤i bütçe gelirlerinin 
%10’undan fazla olmas› halinde, %5 
olarak belirlenmekteydi. 

Anayasa Mahkemesi aç›klad›¤› karar 
gerekçesinde getirilen düzenleme ile 
çeflitli organizasyonlar için sa¤lanan bu 
vergi avantaj›n›n keyfi oldu¤unu ve 
Estonya Anayasas›’n›n 12(1) bölümüne 
ayk›r›l›k tafl›d›¤›n› ifade etti. Karar 
gerekçesinin dayand›r›ld›¤› Estonya 
Anayasa’s›n›n 12(1) bölümü hiç kimsenin 
finansal, sosyal ya da herhangi baflka bir 
nedenle bir ayr›mc›l›¤a ya da farkl› 
muameleye tabi tutulamayaca¤›n› 
düzenlemektedir.

Katma De¤er Vergisi Kanunu ile sanatsal 
faaliyetler için sa¤lanan vergi avantaj›n› 
destekleyen çevreler ise sa¤lanan vergi 
avantaj›n›n profesyonel ve yüksek 
düzeyde sanatsal aktivitelerin teflviki 
amaçl› oldu¤unu ifade etmektedirler. 
Ancak Anayasa Mahkemesi’nin karar›n› 
destekleyen hukuk çevreleri getirilen yeni 
düzenlemenin farkl› organizasyonlar 
baz›nda çeflitli kurulufllar aras›nda ciddi 
eflitsizliklere yol açabilece¤ini, bu 
sebepten bu tür organizasyonlar›n 
desteklenmesinin sa¤lanacak vergi 
avantajlar› yerine Hazine üzerinden 
sa¤lanacak direkt mali teflvikler yolu ile 
yap›lmas›n›n gerek sistemin ifllerli¤i 
gerekse Anayasa’ya uygunlu¤u aç›s›ndan 
daha sa¤l›kl› sonuçlar do¤uraca¤›
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yönündeki  düflünce ler in i  i fade  
etmektedirler.

‹spanya
Avrupa Birli¤i ‹spanya’da 
Yabanc› fiirket Al›mlar›nda 
Bulunan Mükellefler ‹çin 
Sa¤lanan Vergi ‹ndirimi 
Düzenlemesini Takibe Ald›
Avrupa Komisyonu, ‹spanya’da yabanc› 
flirket al›m›nda bulunan Kurumlar Vergisi 
mükelleflerinin yararlanmakta oldu¤u 
vergi indirimi uygulamas›n› topluluk içi 
rekabet kurallar›na uygunlu¤u hususun-
daki kayg›lar nedeniyle incelemeye ald›.

‹spanya Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 
halen yürürlükte olan 12. maddesi 
kapsam›nda; ‹spanya’da vergilendirilebilir 
kazanc› bulunan mükellef bir flirket, 
‹spanya d›fl›nda bir firmay› sat›n almas› 
halinde, sat›n alma bedeli olarak ödedi¤i 
tutar›n sat›n al›nan firman›n maddi 
varl›klar›n›n toplam de¤erini aflan k›sm› 
olarak de¤erlendirilebilecek firma de¤eri 
(flerefiye) tutar›n› amortisman ay›rmak 
suretiyle vergi matrah›ndan indirim 
konusu yapabilmektedir. Ancak bu 
düzenlemenin ‹spanya’da mukim bir 
firman›n Avrupa Birli¤i s›n›rlar› içeri-
sinde, ‹spanya s›n›rlar› d›fl›nda herhangi 
bir firmay› sat›n almas› halinde birlik içi 
rekabet kurallar› aç›s›ndan bir sorun 
oluflturabilece¤i ve Avrupa Birli¤i 
Anayasas› ve Birlik kurallar›na ayk›r› bir 
durum teflkil edebilece¤i yönünde 
elefltiriler mevcut bulunmaktad›r. 

Dünya genelinde özellikle son y›llarda 
h›z kazanan yabanc› flirket sat›n alma 
ifllemlerinin Avrupa Birli¤i s›n›rlar› 
içerisinde de uygulama alan› bulmas›, 
‹spanya taraf›ndan sa¤lanan bu vergi 
avantaj›n›n üye ülkeler aras›ndaki rekabet 
koflullar›n› iyilefltirme çabas› gösteren 
Avrupa Birli¤i Yönetimi taraf›ndan daha 
yak›ndan incelenmesi sonucunu do¤urdu. 
Özellikle son y›llarda ‹ngiltere menfleli 
firmalar›n ‹spanya mukimi firmalar 
taraf›ndan sat›n al›nmas›, Avrupa Birli¤i 
medyas›n›n dikkatini ‹spanya uygula-
malar› üzerinde yo¤unlaflt›rmas›na ve 
Birlik Yönetiminin de ‹spanya vergi 
sistemi hakk›nda daha yak›n bir takip 
sürdürmesine sebep oldu. Son dönemde 

gerçekleflen Telefonica flirketinin ‹ngiliz 
telekomünikasyon devi O2’yi sat›n almas›, 
‹spanyol finansal hizmetler flirketi 
Santander’in ‹ngiliz Abbey National 
Bankas›’n› sat›n almas›, ‹spanyol enerji 
devi ‹berdrola Group’un Scottish Power’› 
ve ‹spanyol inflaat flirketi Ferrovial 
Group’un ‹ngiliz havaliman› iflletmecisi 
BAA’y› sat›n almas› ‹spanya’da kurulu 
flirketler taraf›ndan sat›n al›nan Birleflik 
Krall›k menfleli flirketlere iliflkin olarak 
akla gelen ilk örnekler.

Avrupa Birli¤i Rekabet Komisyonu, 
‹spanya’dan Kurumlar Vergisi Kanu-
nu’nun 12. maddesinde düzenlenen 
yabanc› flirket al›mlar›nda bulunan 
mükelleflere sat›n ald›klar› bu firmalar›n 
firma de¤eri (flerefiye) tutarlar›n› vergi 
matrahlar›ndan indirim konusu yapabil-
meleri ile ilgili düzenleme hakk›nda bilgi 
vermesini geçti¤imiz haftalarda talep etti.

Komisyonun yapaca¤› incelemeler 
neticesinde ‹spanya’n›n uygulad›¤› 
düzenlemeyi rekabet kurallar›na ayk›r› 
bulmas› halinde, Komisyon ‹spanya 
Yönetimini bu uygulama kapsam›nda 
yabanc› flirket sat›n al›mlar›nda bulunan 
ve bu uygulamadan yararlanm›fl olan 
firmalardan, bu uygulama kapsam›nda 
ödemedikleri vergi tutarlar›n› ödemelerini 
istemesi yönünde yapt›r›m uygulaya-
bilecek. Ancak uzmanlar Komisyon’dan 
bu yönde bir karar ç›kmas› halinde bu 
karar›n etkileyece¤i firmalar üzerinde 
mali etkisinin çok ciddi boyutlarda olaca¤› 
görüflünde.

Sadece Iberdrola Group’un Scottish 
Power flirketini 17 Milyon _’ya sat›n 
almas› ifllemi kapsam›nda ‹berdrola 
Group’un tart›flma konusu düzenleme 
kapsam›nda yararland›¤› vergi indiriminin 
1,5 Milyon _ ile 2,5 Milyon _ aras›nda 
oldu¤u tahmin edilmekte.

Uzmanlar Komisyon’un alaca¤› karar›n 
son y›llarda düflük faiz oranlar› ve sa¤l›kl› 
bir büyüme kapsam›nda pozitif geliflim 
gösteren ‹spanya ekonomisi içerisinde 
kendilerini gelifltirmekte olan ‹spanyol 
firmalar›  için olumsuz bir etki 
do¤urabilece¤i kanaatindedirler.

‹ngiltere
‹ngiltere Hükümeti Giriflim 
Sermayesi Yöneticileri ‹çin 
Uygulanan Vergi Avantaj› 
Uygulamalar›n› Kald›rabilir
‹ngiltere Baflbakan› Gordon Brown 26 
Eylül tarihinde yapt›¤› bir konuflmas›nda 
hükümetinin giriflim sermayesi yönetici-
lerinin vergilendirilmesi hakk›nda bir 
araflt›rma yürüttü¤ünü ve bu araflt›rma 
sonucunda giriflim sermayesi yönetici-
lerinin eflitlik ilkesine ayk›r› vergi 
avantajlar›ndan yararland›¤›n›n tespit 
edilmesi halinde bu vergisel boflluklar›n 
bir an önce kapat›laca¤›n› ifade etti.

Görev bafl›na gelen ‹flçi Hükümetlerinin 
1997 y›l›ndan beri vergi sistemi içerisinde 
tespit edilen pek çok bofllu¤u doldur-
du¤unu ve kendi hükümeti döneminde de 
bu tür mevzuat ya da uygulama 
boflluklar›n›n tespit edilece¤ini ifade eden 
Baflbakan Brown, giriflim sermayesi 
alan›nda da bu tür bir boflluk tespit 
edilmesi halinde, bu bofllu¤u da en k›sa 
zamanda ve en etkin bir biçimde vergi 
sisteminin ifllerli¤ini art›rma hedefleri 
do¤rultusunda kapatacaklar›n› ifade etti.

Sendika yetkilileri ve Parlamento üyeleri 
uzun süredir ‹flçi Hükümetine ülkede 
bulunan kimi büyük firma yöneticilerinin 
elde ettikleri sermaye kazançlar›n› giriflim 
sermayesi alan›na yönlendirmek suretiyle 
bu alanda sa¤lanan vergi avantajlar›ndan 
yararlanma yoluna baflvurduklar› ve bu 
sayede haks›z kazançlar elde ettikleri 
yönünde elefltiriler yöneltmekteydi.
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English Translation

THE AUTHORITIES OF 
THE TAX 
DEPARTMENT TO 
ENSURE THE 
SECURITY OF THE 
COLLECTION OF TAX 
RECEIVABLES AND 
INSTRUMENTS AND 
METHODS APPLIED 
FOR THE 
COMPULSORY 
COLLECT‹ON OF THE 
UNPAID TAX DUES

I. Introduction

On of the issues most discussed among the 
tax public opinion has been the attachments 
imposed on the bank accounts of the 
taxpayers owing tax dues. As a requirement 
of the Emergency Action Plan prepared for 
2007, the Ministry of Finance has imposed 
attachment on the bank accounts of 
approximately 130.000 taxpayers owing tax 
dues, who have been determined to possess 
money in their bank accounts upon the cross 
inspections conducted over the information 
in the data warehouse in October. The 
Ministry has collected the portion of its 
receivables that amount to TRY 600 Million, 
and resorted to the same practice in mid-
November for purposes of reaching the 
aimed collection amount of TRY 2 Billion.

Thanks to this practice on which the System 
of Following and Evaluating the Tax Dues 
are based, upon identifying the taxpayers 
who owe tax dues and who possess bank 
deposits, the account operations of the 
indebted taxpayers are demanded to be 
blocked. The Ministry has declared that for 
purposes of continuity of the collection, all 

the properties of the taxpayers, primarily 
information about their bank deposits, 
immovable properties and motor vehicles 
shall be followed via electronic media.

Certain appeals have been brought about 
this practice, asserting that the portion of 
the account that corresponds to the tax dues 
should be attached rather than the entire 
account, and that the money deposited after 
the attachment practice are not within the 
scope of the application. As a reply to such 
appeals, the Ministry has announced to the 
public that though there were some 
exceptional mistakes resulting from incorrect 
evaluations from time to time, the amounts 
blocked by the banks are solely the tax dues, 
and that the residual amount is not blocked.

Depending on this occasion and taking into 
account the benefits the taxpayers may have 
by having information about the authorities 
of the tax department for ensuring the 
security of collecting the tax receivables, 
and the measures related to the compulsory 
collection of the tax receivables not paid 
until the deadlines despite these authorities, 
we are going to summarize in this article 
the protective provisions that aim to ensure 
the security of the collection of the tax 
receivables and the compulsory collection 
of the tax dues not paid until the deadlines 
of the Code on the Procedure of Collecting 
the Public Receivables (CPCPR) no. 6183, 
whose provisions are not widely known 
even by the professionals, though it is one 
of the basic tax codes.

II. Provisions of the Code no. 
6183 that aim to ensure the 
security of the collection of taxes 

As a requirement of the fact that tax 
liabilities are in a compulsory nature, the 
Legislator has placed a great deal of 
importance to collecting the entire taxes 
before the deadlines, and has prescribed 
“protective provisions” in the Code no. 6183 
for ensuring timely and secure collection 
of the tax receivables. The provisions are 
summarized below.
a. Demanding Guarantee:
The tax department may, under the 
“demanding guarantee” practice, which is 
regulated with one of the protective 

provisions included under the 9-35th 
Articles of the Section titled “Protection of 
the Public Receivables” of the Code, to 
demand guarantee over the specified amount 
according to the initial calculations 
conducted by the officials authorized to 
perform tax inspection, in the case that the 
necessary proceedings for setting free a 
public receivable corresponding to situations 
that require imposing tax damage penalties 
pursuant to the Articles 344 and 359 of the 
Tax Procedures Code.

b. Cautionary Attachment
Another practice within the scope of the 
protective provisions is the “cautionary 
attachment” practice. This method, which 
is a precautionary method as its name 
suggests and which is implemented under 
the decree of the local officer of highest 
rank, is resorted to in situations where there 
are circumstances that require demanding 
guarantee, the debtor does not have a certain 
residence, it is possible that the debtor has 
or will run away, run away with his 
properties or resort to unfair means, the 
debtor does not provide guarantee or a 
guarantor within a certain period though 
being demanded, or his personal proposal 
of guarantorship or the guarantor he has 
provided is not approved, the debtor who 
is demanded to declare his properties has 
not declared his properties within a certain 
period or did not declare his entire 
properties.

Those against whom the cautionary 
attachment has been imposed can bring 
lawsuits to the tax court engaged in the 
operations of the creditor collection 
department as of the date on which the 
attachment has been imposed, and in the 
attachments imposed in absentia, within (7) 
days as of the notification of attachment.

c. Pre-emptive Rights in Tax Receivables
Another provision prescribed by the 
Legislator under the Code and under the 
title “Other Protective Provisions” is the 
pre-emptive rights practice with regard to 
the collection of the tax receivables. Under 
this practice, if attachment is imposed on 
the goods of the debtor, which are attached 
by third persons, before these are converted 
to money, the public receivables also 
participate in the attachment, and the sales

13
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cost is distributed pro rata between them; 
i.e. the sales cost is distributed by taking 
into account the percentage of receivables 
of the tax department and the third persons 
to the total receivables amount

d. Bringing Suit of Nullity 
The Legislator has granted to the creditor 
tax administration the authority to bring 
lawsuits for the annulment of the savings 
and proceedings specified under the Articles 
27, 28, 29 and 30 of the aforementioned 
Code (provided that it is not over five years 
since the savings and proceedings were 
performed). 

e. Demanding the Annihilation of the 
Partnership 
As a contrary situation to the practice of 
applying to the legal representatives of legal 
persons due to their tax dues, due to the 
personal tax dues of the shareholders 
(including commandite shareholders of 
companies limited by shares) of partnership 
companies (collective and ordinary 
companies), the tax authority may demand 
the annihilation of the companies of which 
they are shareholders under certain 
conditions. The tax authority has discretion 
on this issue. While the capital shares of 
the indebted shareholder may be subject to 
attachment or cautionary attachment for 
equity companies, the annihilation of the 
partnership is applied for partnership 
companies.

III. Provisions of the Code no. 61 
83 related to the compulsory 
collection of taxes not paid until 
the deadlines

Upon stipulating that the tax dues not paid 
before the deadlines shall be collected 
compulsorily by the tax administration under 
the Article 54 of the Code no. 6183, the 
Legislator has enumerated the compulsory 
collection methods as follows:
• If the public debtor has offered a guarantee 
to the collection department, converting the 
guarantee to money or following the 
guarantor,
• Imposing attachment on the properties 
corresponding to the amount of the debts 
of the public debtor and converting these 
properties to money,
• Demanding the bankruptcy of the debtor 

if the required conditions are found. 

a. Obligation to Send an Order of 
Payment 
The first step to be taken for the compulsory 
collection of the tax dues not paid until the 
deadlines by the taxpayer or the tax liable 
is to send an order of payment to the debtor. 
None of the compulsory collection methods 
can be resorted to unless an order of payment 
is sent.

Under the Article 55 of the Code, the order 
of payment is defined as a document with 
which those who have not paid their public 
debts within the term granted are reminded 
of the obligation to pay their debts within 
seven days or declare their properties. While 
giving information about the nature and 
amount of the actual and secondary debts 
and to where the debts are going to be paid, 
it is also stated on the order of payment that 
if the debtor does not pay the debts within 
the term granted or declare his properties, 
imprisonment shall be coerced for a period 
not exceeding three months until the debts 
are compulsorily collected and the debtor 
declares his properties, and that false 
statements shall result in jail sentence.

Declaration of properties refers to the act 
of declaring verbally or in written form the 
sort, nature, attributes, value and any kind 
of income pertaining to the portion of the 
properties, receivables and rights possessed 
by both the debtor himself and by third 
persons that is sufficient to compensate for 
the debts, or that the debtor does not own 
any properties or income that can be 
attached, and the means of existence 
according to the lifestyle of the debtor and 
in this respect, with which way the debtor 
can pay for his debts to the collection 
department.

Persons who do not declare their properties 
though they have not paid their tax dues 
within the period of seven days, are coerced 
to declare their properties under jail sentence 
imposed for once and not exceeding three 
months. The decree to impose the jail 
sentence is taken by the enforcement court 
judge upon the written demand of the 
collection department, following the order 
of payment and the end of the period of 
seven days. 

b. Attachment of the Properties of the 
Debtor 
The administration shall impose attachment 
over the portion sufficient to compensate 
for the public receivables of the movable 
and immovable properties, receivables and 
rights possessed by the debtor or third 
persons, that are declared by the tax debtor 
or determined by the administration. The 
debtor can not set aside any savings of the 
attached properties without the consent of 
the creditor public administration.

During the attachment, the debtor, or his 
deputy, employee or one of his family 
members should be present as a 
representative of the debtor. However, if 
these persons are not present during the 
attachment, or their presence can not be 
provided, it is also possible to impose 
attachment in absentia.

Attachment of receivables not payable to 
bearer or whose endorsement is not 
dependent on bills, along with any kinds of 
rights such as salaries, wages, rental 
payments, etc. and movable properties 
possessed by third persons which are 
impossible to be attached by actually 
drawing up a record is imposed on real or 
legal persons who are indebted or possessor 
or required to pay the receivables and rights, 
by notifying the corporations of the 
conditions of the attachment. The attachment 
notifications prepared by the tax department 
can be communicated via electronic media 
instead of post by the creditor collection 
departments or through the demander public 
administration and these notifications can 
also be replied via electronic media.

Under the Code no. 6138, it is stipulated 
that properties belonging to the State and 
private properties which are specified to be 
illegitimate to be attached in the Codes; 
clothes and belongings of the debtor required 
for personal or professional needs; bed items 
required by the debtor and his family, and 
books and belongings pertaining to religious 
exercises, kitchenware and necessary 
household furniture that can not be dispensed 
with; if the debtor is a farmer, land and farm 
animals and vehicles and other accessories 
and agricultural tools indispensable for 
barely sufficient to make a living by the 
debtor and his family; if the debtor is not a 
farmer, equipment and books required for
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his art and profession; vehicles of small 
vehicle owners such as cabman, boatman, 
and porters, barely sufficient to make their 
living; food and fuel for heating for two 
months of the debtor and his family; if the 
debtor is a farmer, seeds required for crops 
to be grown; if the debtor grows vineyards, 
orchards or fruit or vegetable as profession, 
the vineyard, orchard required by the debtor 
and his family to make their living, and the 
equipment, materials, seedlings and seeds 
required for these professions; monthly 
salaries granted by a benevolent fund or 
association in cases such as disease, poverty 
and death; the house of the debtor which is 
in accordance with the situation of the 
debtor; payments made according to the 
travel allowance code, and salaries granted 
according to the Code no. 2022 can not be 
attached. Furthermore, it is possible to 
impose attachment on only one third of the 
monthly salaries, annuities, any kinds of 
wages, usufruct rights and proceedings, 
alimonies not depending on verdict, 
retirement pensions, and income granted 
by retirement funds, due to tax dues.

The attachment operations are performed 
depending on official documents of 
attachments prepared by the creditor tax 
administration, and approved by this 
administration’s officer of highest rank or 
another officer to be assigned.

Any kinds of attached properties are 
converted to money upon the identification 
of its value, and if there are any residual 
amounts after deducting the proceedings’ 
costs and the tax receivable of the 
administration from the amount derived 
from the sales, this amount can be deducted 
from the mature debts of the debtor. The 
residual amount after all these deductions 
is given to the debtor. If the public receivable 
can be compensated by selling a certain 
amount of the properties, the rest of the 
properties are not sold and the attachment 
imposed on them is cancelled.

If the value assigned to the attached movable 
properties is less than 75% of the determined 
value of the properties or if no buyers can 
be found, the properties are offered for sale 
once more on dates deemed appropriate 
within fifteen days as of the first auction, 
and the properties are sold in the second 

action, regardless of the amount of the 
offered price.

c. Following through Bankruptcy and 
Composition with Creditors 
The third method applied in the compulsory 
attachment of the tax receivables not paid 
until the deadlines by the taxpayers is 
demanding the bankruptcy of the debtor 
pursuant to the provisions of the Execution 
and Bankruptcy Code. The bankruptcy 
department notifies the demander tax 
administration of the persons whose 
bankruptcy is required and the type of the 
liquidation method to be applied in order 
to register the tax receivables to the 
bankruptcy assets.

RECENT 
DEVELOPMENTS IN 
THE PROHIBITION 
FROM TRAVELLING 
ABROAD FOR TAX 
DEBTORS 

I. Introduction 

The timely and complete collection of the 
taxes is significant as much as their accrual 
for public institutions; for the procurement 
of the public services at desired quality and 
measures depends on the sufficient and 
timely collection of the taxes which are 
used in financing these services. Another 
factor obliging the timely and complete 
collection of the taxes is the fact that the 
taxes are mandatory liabilities since it is 
stipulated in the Constitution that all people 
living in the country are liable to pay tax 
pro rata their ability to payment for financing 
public services. 

As a result of the fact that taxes are defined 
as obligatory liabilities in the Constitution, 
Lawmaker has furnished tax offices with 
any instruments necessary to force the 
persons to fulfill this liability. In other words, 
tax offices are entitled to impose any 
sanctions on the taxpayers who do not 
declare the taxes on time or do not pay 
despite having declared, through wide 
authorities set out in the tax codes. 

This article is aimed to provide latest 
developments concerning the applications 
which are among these sanctions and prevent 
tax debtors to travel abroad.

II. Legal basis for the application 
of the prohibition from traveling 
abroad for tax arrears and 
administrative regulations 
introduced concerning the issue 
up to now 

Although the prohibition from traveling 
abroad is an application relating to taxation, 
legal basis of the application of prohibition 
from traveling abroad is Article 22 of the 
Passport Law No.5682 (I) titled “Events 
When Passport and Certificate Issuance is 
Prohibited” instead of the tax codes. To 
render it more clearly, it is stipulated in the 
article that passport or travel certificate will 
not be granted to those who are notified as 
tax debtors to the relevant authorities; if 
granted, these documents will be taken back; 
and they will be prohibited from traveling 
abroad. 

Through the Collect ion General  
Communiqué, Ministry of Finance has 
determined the procedures and principles 
relating to the application of the prohibition 
from traveling abroad in detailed. With the 
General Communiqué No.395 which is one 
these Communiqués and promulgated in 
1996, the Communiqués promulgated 
relating to the issue is abolished and it is 
explained that “tax debtor” as noted in 
Article 22 of the Passport Code refers to 
the persons who are indebted from public 
receivables enumerated in Article 1 of the 
Law on the Collection Procedure of the 
Public Receivables No.6183 and the tax 
debt must be interpreted as “public 
receivables”. 

Accordingly, the public receivables which 
are going to be subject to the travel 
prohibition in cases where they are not paid 
before the deadlines can be enumerated as 
taxes, duties, fees, legal procedure expenses 
pertaining to investigations and prosecutions, 
tax penalties, fines, delay penalties, delay 
interests, deferment penalties, penitence 
surcharge, wrongful quit surcharge and 
receivables from the application of the public 
service.
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Under the related communiqué, which 
determines the rules setting basis for the 
implementation today, the two elements 
required for the application of the travel 
prohibition have been determined as 
explained in the following paragraphs:  

a) The public receivable must be definite. 
For the travel prohibition to be applied, it 
is required that a receivable is not paid 
although it is definite, and the public 
receivables subject to the precautionary 
assessment and lien, if there are any, should 
be taken into account in total. For the public 
receivables which are in the assessment 
stage or which are not definite yet due to 
disputes related to the assessment and 
receivables that are suspended pursuant to 
the 48th Article of the Code no. 6183 or 
that are put under guarantee due to other 
reasons, the travel prohibition shall not be 
imposed. Furthermore, pursuant to the 48th 
Article of the Code no. 6183, the travel 
prohibition shall not be imposed on the 
indebted persons who have been determined 
to be insolvent, regardless of the amount of 
the receivables. 

b) The public receivables have to exceed 
the determined amount. 
The public receivable amount required to 
impose the travel prohibition which was 
determined as TL 1 Billion under the 
General Communiqué serial no. 395i has 
been increased to TL 5 Billion under the 
General Communiqué no. 404, to TL 15 
Billion under the General Communiqué no. 
424 and to TRY 25.000 under the General 
Communiqué no. 439 recently, and the latest 
amount determined has been applied since 
27.04.2006. 

Under the General Communiqué no. 395, 
the Ministry of Finance has also allowed 
the tax debtors to travel abroad in certain 
situations and for temporary periods. The 
Ministry has explained that it has provided 
flexibility in the application under certain 
conditions, in order to prevent the negative 
outcomes of the prohibition such as inability 
to continue one’s business activities, missing 
current and new business opportunities and 
impediment to receive treatment, for the 
debtors whose prohibition is not cancelled 
despite his necessity to go abroad for 
purposes of treatment or other essential 
reasons. The Ministry has stated that in such 

cases, the requests of the indebted shall be 
evaluated by the managers of the related 
department (taxation and prosecution) of 
the Directorate of Collection Department 
Administrator, and, by also taking account 
whether the indebted has presented a positive 
attitude towards paying his debts, the 
prohibition may be cancelled for temporary 
periods, if it is understood that,  

• The prohibition might have negative effects 
on the debtor’s ability to pay his future debts 
or may cause him to lose treatment 
opportunities,  

• The travel will not affect the following 
and collection of the public receivables.  

Despite all the careful efforts, various 
problems have been and are being 
experienced in the application of the travel 
prohibition, such as imposing the prohibition 
without issuing a payment order on the legal 
representatives of the companies, imposing 
prohibition on the legal representatives 
without seeking the tax dues within the 
body of the company (without performing 
the necessary executive proceeding), not 
informing the taxpayer by notifying him of 
the imposition of a travel prohibition, 
imposing prohibition on shareholders who 
have withdrawn from the partnership or 
shareholders who are not in the status of a 
legal representative and the late arrival of 
the document substantiating that the debts 
have been paid, to the legal authorities. It 
is obvious that such situations bring discredit 
on the taxpayers and create distress from 
time to time. 

III. Evaluation of the travel 
prohibition practice 

Upon examining the practice in terms of 
public advantage, it can be concluded that 
it is of no advantage for the tax authority if 
the debtors who do not possess sufficient 
properties to compensate for their tax dues 
stay within the country, and moreover, in 
cases where the debtors possess such 
property, their travel to abroad does not 
affect the collection of the receivables from 
these properties. Therefore, there are some 
views that the travel prohibition does not 
bring any public advantages.  

Furthermore, there are also views that the 

practice within this framework conflict with 
the Constitution. It is stated under the 1st 
paragraph of the 23rd Article of the 
Constitution that everyone has the right to 
freedom of residence and movement; while 
it is stipulated under the 4th paragraph that 
a citizen’s freedom to leave the country 
may be restricted on account of civic 
obligations, or criminal investigation or 
prosecution. The tax obligation has been 
regulated under the 73rd Article included 
under the 4th section entitled “Political 
Rights and Duties” of the second part of 
the Constitution entitled “Fundamental 
Rights and Duties”. 

Considering these points, the reason why 
the practice presents certain problems is 
that the “administration” does not have the 
authority to impose this restriction according 
to the current provisions of the Constitution. 
It is stipulated under the 11th Article of the 
Constitution that the provisions of the 
Constitution are fundamental legal rules 
binding upon legislative, executive and 
judicial organs, and administrative 
authorities and other institutions and 
individuals and that laws shall not be in 
conflict with the Constitution. In the ranking 
of the norms, which are included within the 
system of Law and which, have a hierarchic 
structure (Constitution-code-statue-
regulation-communiqué), it is obligatory 
that each norm has to conform with the 
norms above itself. This issue has also been 
clarified with an amendment introduced to 
the 38th Article of the Constitution with the 
Code (IV) no. 4709. Under the additional 
paragraph it is stipulated that, “The 
Administration shall not impose any 
sanction resulting in restriction of personal 
liberty.” According to this amendment, all 
legal regulations which prescribe the 
restriction of liberties of the persons 
enumerated under the Constitution by the 
administrative authorities are clearly in 
conflict the Constitution. The authority to 
impose the prohibition of traveling abroad 
due to tax dues, which has been granted to 
the administration (tax departments) under 
the 22nd Article of the Passport Code, is 
clearly in conflict with the Constitution, 
unless applied under a judicial sentence. 

It is stipulated under the last sentence of 
the 2nd paragraph of the 6th article of the 
Constitution entitled “Sovereignty” that, no
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person or agency shall exercise any state 
authority which does not emanate from the 
Constitution. Therefore exercising an 
authority which does not emanate from the 
Constitution and which does not belong to 
the administration according to the 
explanations given above is in conflict with 
the Constitution in this respect as well. 

On the other hand, while paying taxes is a 
duty, the method of collecting the tax dues 
from persons and the compulsory collection 
methods in this respect are specified under 
the related legislation. As requiring the 
person to stay within the country will violate 
the purpose-means balance in the restriction 
of rights and liberties, the restriction is in 
conflict with the purpose, and in this respect, 
it is in conflict with the “principle of 
proportionality” which is clearly included 
in the Constitution with the latest 
amendment. 

IV. Latest developments about 
the issue 

The practice of prohibiting those under tax 
dues from traveling abroad, the application 
principles of which are explained above and 
which has been exercised for a long period 
depending on the Passport Code, has been 
abrogated with the Decree taken during the 
meeting of the Supreme Court dated 
18.10.2007. In other words, during the 
meeting in which the Supreme Court 
discussed the three separate appeals on the 
issue launched by the 2nd Administrative 
Court of Istanbul, the Supreme Court 
decreed that the provision which states 
“…people whose tax dues have been 
reported to offices authorized to issue 
passports…” included under the 1st 
paragraph of the 22nd article of the Passport 
Code, which was amended with the Code 
no.3463 is in conflict with the Constitution. 

Under this Resolution, along with the 
statement under the aforementioned Article 
22 of the Passport Code, the following have 
been decreed to be in conflict with the 
Constitution and to be annulled: 

a) The sentence “Provisions of the Article 
22 of the Passport Code no. 5682 shall be 
applied also for those in debt to the Fund 
upon the demand of the Fund and for the 
legal representatives of legal person tax 

debtors” prescribed under the paragraph no. 
(3) of the 15th Article of the Banking Code 
no. 4389, which was amended with the 
Code no. 4672 dated 12.5.2001. 

b) The word “measure” under the additional 
Article 5 added with the 27th Article of the 
Code no. 5020, in terms of the departure 
prohibition applied by the banks within the 
scope of the aforementioned article, 

c) The section “…prohibiting the legal 
representatives of legal persons or others 
concerned with the debt from departing the 
country…” under the 13th Article of the 
Banking Code no. 5411.  

The Justified Decree on the issue has not 
been promulgated in the Official Gazette 
yet. Furthermore, the Court has also decreed 
that the abrogation decree, pertaining to the 
provision “…for those whose tax dues have 
been declared to offices authorized to issue 
passports…” under the 1st Article of the 
Article 22 of the Passport Code, amended 
with the Code no. 3463 will come into effect 
six months after being promulgated in the 
Official Gazette, so that the legislative body 
will fill the new gap in the law meanwhile. 

The practice is still continued, and will be 
continued during the six months following 
the promulgation of the Justified Decree in 
the Official Gazette. Therefore, it will be 
more beneficial for the taxpayers who intend 
to travel abroad and whose tax dues not 
paid before deadlines exceed TRY 25.000 
to consider this situation. 

Note: The Decree of the Constitutional Court, 
which we have covered in this article, has been 
promulgated in the Official Gazette dated 
08.12.2007. Under the reasoned decree, the 
Supreme Court has stated that according to the 
rule which was appealed to, the persons were 
prohibited from departing the country due to their 
tax dues; the prohibition is in the nature of 
restriction on the area of security of freedom of 
travel; paying taxes is a civic duty pursuant to the 
73rd Article of the Constitution; in the case that 
the obligation to pay taxes, which is prescribed as 
a duty for everyone under the Constitution and 
other codes in order for the public expenses to be 
met, is fulfilled on time and completely, it shall be 
possible that the public services which are assumed 
by the administration according to the codes and 
therefore the public order and protection of the 
rights and liberties of others are continued without 
interruptions; this constitutional liberty is also 
prescribed as a reason for restriction under the 

Article 23 which regulates freedom of travel; the 
prohibition being imposed is in a nature to compel 
persons who want to depart the country to pay their 
tax dues, and therefore the restriction of the rule 
that is appealed to carries a legitimate purpose, 
which originates from the Constitution; but however, 
while the restriction brought with the rule that 
departure prohibition could be imposed on “those 
whose tax dues have been declared to offices 
authorized to issue passports” is required for a 
democratic society order, in other words, it serves 
to public good, it should be examined whether it is 
a moderate restriction which enables least 
intervention to the basic rights; the purpose of the 
restriction on a citizen’s freedom of departing the 
country is ensuring that the tax dues are collected 
while the means is to prohibit the citizen from 
departing the country; and in order to be able to 
say that there is a reasonable relationship between 
the purpose and the means, the link between the 
difficulty or impossibility of collecting the tax dues 
and departing the country should be sought; but 
however, if the prohibition is imposed automatically 
without prescribing any conditions, without even 
specifying the amount of the tax dues, just upon the 
default of the tax dues, the reasonable relation and 
balance between the purpose and the means shall 
disappear; the legislator should concretize these 
reasons in every restrictive regulation it shall 
introduce; the explicitness and concreteness that 
are necessary in order to be able to accept that the 
restriction was brought according to the 
Constitution are obligatory, otherwise, the clarity 
required for being a state governed by the rule of 
law shall not be ensured and it will be more difficult 
to supervise the purpose-means relation; the 
purposes and the means are not prescribed in a 
clear, specific and concrete manner in the rule that 
is appealed to; the requirements of the 
proportionality principle are not met as there is no 
reasonable and appropriate relation between the 
purpose and the means; and depending on all these 
reasons, the rule that is appealed to should be 
annulled due to being in conflict with the Articles 
2, 13 and 23 of the Constitution. The Decree of 
Annulment related to the 22nd Article of the 
Passport Code shall come into effect on 08.06.2008. 

The information contained in this communication 
is intended solely for the use of the individual or 
entity to whom it is addressed and others authorized 
to receive it. It may contain confidential or legally 
privileged information. If you are not the intended 
recipient you are hereby notified that any disclosure, 
copying, distribution or taking any action in reliance 
on the contents of this information is strictly 
prohibited and may be unlawful. If you have received 
this communication in error, please notify us 
immediately by responding to this email and then 
delete it from your system. Ernst & Young is neither 
liable for the proper and complete transmission of 
the information contained in this communication 
nor for any delay in its receipt.



Resmi 
Gazete’den...

Mustafa ÖZEN

18.10.2007, Sermaye 
Piyasas›nda Faaliyette 
Bulunanlar ‹çin Lisanslama 
ve Sicil Tutmaya ‹liflkin 
Esaslar Hakk›nda Tebli¤de 
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair 
Tebli¤ Resmi Gazete’de 
Yay›mland›.
Tebli¤ ile, 11.08.2001 tarihli ve 24490 say›l› 
Resmi Gazete’de yay›mlanan Seri: VIII, 
No: 34 say›l› Sermaye Piyasas›nda Faaliyette 
Bulunanlar ‹çin Lisanslama ve Sicil 
Tutmaya ‹liflkin Esaslar Hakk›nda Tebli¤in 
Geçici 2 nci maddesi “Kurul düzenlemeleri 
çerçevesinde geçifl süresinden yararlanan 
kifliler 2009 y›l› Eylül ay› s›nav sonuçlar›n›n 
aç›kland›¤› tarihe kadar görevlerine devam 
ederler. Lisans belgesi almaya hak kazana-
mayanlar söz konusu tarihten itibaren lisansa 
konu alanlarda çal›flamazlar.” fleklinde 
de¤ifltirilmifltir.

18.10.2007, Sigorta ve 
Reasürans ile Emeklilik 
fiirketlerinin Teknik 
Karfl›l›klar›na ve Bu 
Karfl›l›klar›n Yat›r›laca¤› 
Varl›klara ‹liflkin 
Yönetmelikte De¤ifliklik 
Yap›lmas›na Dair Yönetmelik 
Resmi Gazete’de Yay›mland›.
Yönetmelik ile, 07.08.2007 tarihli ve 26606 
say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan Sigorta 
ve Reasürans fiirketleri ile Emeklilik 
fiirketlerinin Teknik Karfl›l›klar›na ve Bu 
Karfl›l›klar›n Yat›r›laca¤› Varl›klara ‹liflkin 
Yönetmeli¤in kazan›lmam›fl primler karfl›l›¤› 

ile ilgili 5 inci ve devam eden riskler karfl›l›¤› 
ile ilgili 6 nc› maddelerinde 01.01.2008 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere çeflitli 
de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. Ayr›ca, söz konusu 
yönetmeli¤in yürürlük tarihine iliflkin 17 
nci maddesinde yap›lan de¤ifliklik ile 
04.05.2007 tarihli ve 26512 say›l› Resmi 
Gazete’de yay›mlanan Sigorta ve Reasürans 
ile Emeklilik fiirketlerinin Teknik Karfl›-
l›klar›na ve Bu Karfl›l›klar›n Yat›r›laca¤› 
Varl›klara ‹liflkin Yönetmelik 30.09.2007 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

18.10.2007, 376 S›ra No.lu 
Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebli¤i Resmi Gazete’de 
Yay›mland›.
Elektronik beyanname uygulamas›n›n 
yayg›nlaflt›r›lmas› amac›yla yay›mlanan 
tebli¤ ile vergi beyannamelerinin ve 
bildirimlerinin internet ortam›nda 
gönderilmesi uygulamas› ile ilgili 
düzenlemelere iliflkin aç›klamalarda 
bulunulmufltur. Buna göre, ticari, zirai ve 
mesleki faaliyetlerinden dolay› gerçek 
usulde vergilendirilen Gelir Vergisi 
mükelleflerine, hiçbir hadle s›n›rl› olmak-
s›z›n, Y›ll›k Gelir Vergisi Beyannamesini 
ve Geçici Vergi Beyannamelerini; ticari, 
zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolay› 
gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi 
mükellefleri ile Kurumlar Vergisi 
mükelleflerine, hiçbir hadle s›n›rl› 
olmaks›z›n, Muhtasar ve Katma De¤er 
Vergisi Beyannamelerini elektronik ortamda 
gönderme zorunlulu¤u getirilmifltir. Ayr›ca, 
bu tebli¤ ile elektronik ortamda gönderilme 
zorunlulu¤u getirilen beyannamelerin, 
e l ek t ron ik  o r t amda  gönder i lme  
zorunlulu¤unun bafllad›¤› dönemleri izleyen 
d ö n e m l e r d e  v e r i l e c e k  m e z k u r  
beyannamelerin de elektronik ortamda 
gönderilece¤i belirlenmifltir. Bununla 
birlikte, ba¤l› vergi dairesi müdürlüklerinin 
(mal müdürlüklerinin) otomasyona geçme 
çal›flmalar› devam etmekte oldu¤undan, 
ba¤l› vergi dairesi müdürlüklerinin 
mükelleflerine bu tebli¤ ve daha önceki 
tebli¤lerle getirilmifl olan elektronik ortamda 
beyanname gönderme zorunlulu¤u, ba¤l› 

vergi dairelerinin otomasyona geçti¤inin 
Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›’n›n internet 
sitesinden duyurulmas›n› izleyen otuzuncu 
günden itibaren bafllayacakt›r.

18.10.2007, Yat›r›m Fonlar›na 
‹liflkin Esaslar Tebli¤inde 
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair 
Tebli¤ Resmi Gazete’de 
Yay›mland›.
Tebli¤ ile, 19.12.1996 tarihli ve 22852 say›l› 
Resmi Gazete’de yay›mlanan Seri: VII, No: 
10 say›l› Yat›r›m Fonlar›na ‹liflkin Esaslar 
Tebli¤inin, fonlar›n yapabilecekleri di¤er 
ifllemler ile ilgili 43 üncü, portföy de¤erleme 
esaslar›na iliflkin 45 inci ve garantili yat›r›m 
fonlar›n›n ve koruma amaçl› yat›r›m 
fonlar›n›n ba¤›ms›z denetim esaslar›na 
iliflkin özel hükümler ile ilgili 46/A 
maddesinde çeflitli de¤ifliklikler yap›lm›flt›r.

25.10.2007, Ticari Reklam ve 
‹lanlara ‹liflkin ‹lkeler ve 
Uygulama Esaslar›na Dair 
Yönetmelikte De¤ifliklik 
Yap›lmas› Hakk›nda 
Yönetmelik Resmi Gazete’de 
Yay›mland›.
Yönetmelik ile, 14.06.2003 tarihli ve 25138 
say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan Ticari 
Reklam ve ‹lanlara ‹liflkin ‹lkeler ve 
Uygulama Esaslar›na Dair Yönetmeli¤e 12 
nci maddesinden sonra gelmek üzere 
“indirimli sat›fllar” bafll›kl› ve “Herhangi 
bir ticari iflletmenin aç›l›fl›, tasfiyesi, baflka 
bir yere tafl›nmas›, mevsimin sona ermesi 
gibi nedenlerle yap›lacak indirimli sat›fllara 
iliflkin reklam ve ilanlarda, indirim miktar› 
veya oran› ile indirim döneminin bafllama 
ve bitifl tarihlerinin belirtilmesi zorunludur. 
‹ki haftay› geçmeyecek flekilde yap›lacak 
olan indirimli sat›fllara iliflkin reklam ve 
ilanlarda; sat›fla sunulan mal ve hizmetlerin 
miktar›, markas›, modeli ve di¤er özellikleri 
yan›nda indirim öncesi fiyat› ile indirimli 
fiyat›n›n belirtilmesi ve söz konusu fiyatlar›n 
yaz›l› reklam ve ilanlarda ayn› büyüklükte 
gösterilmesi zorunludur.” fleklindeki 12/A 
maddesi eklenmifltir.
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28.10.2007, Sigorta 
Sözleflmelerinde 
Bilgilendirmeye ‹liflkin 
Yönetmelik Resmi Gazete’de 
Yay›mland›.
Amac›, belli bir sigorta iliflkisine girmek 
isteyen kiflilerin, gerek sözleflmenin 
müzakeresi gerekse kurulmas› s›ras›nda 
sözleflmenin konusu, teminatlar› ve di¤er 
özellikleri hakk›nda oluflabilecek bilgi 
eksikliklerinin giderilmesi ile sözleflmenin 
devam› s›ras›nda ortaya ç›kabilecek ve 
sözleflmenin iflleyifli ile ilgili olarak sigorta 
ettireni, sigortal› veya lehdar› etkileyebilecek 
nitelikteki de¤ifliklik ve geliflmelerden 
ilgililerin haberdar edilebilmesini teminen 
sigortac› taraf›ndan yerine getirilmesi 
gereken görev ve yükümlülüklere dair usul 
ve esaslar› düzenlemek olan ve 01.03.2008 
tarihinden itibaren geçerli olacak yönetmelik 
ile, sigortac›n›n bilgilendirme yükümlülü¤ü, 
sözleflmenin müzakeresi ve kurulmas› 
s›ras›ndaki bilgilendirme yükümlülü¤ü, 
sözleflme kurulduktan sonra sigortac›n›n 
yükümlülükleri ve sigorta ettirenin bilgi-
lendirilmesi ile kamuoyunun bilgilen-
dirilmesi konular›na iliflkin aç›klamalarda 
bulunulmufltur. Ayr›ca, söz konusu 
yönetmelik ile 28.11.2006 tarihli ve 26360 
say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan Sigorta 
Sözleflmelerinde Bilgilendirmeye ‹liflkin 
Yönetmelik yürürlükten kald›r›lm›flt›r. 

02.11.2007, 2007/12756 Say›l› 
“4760 Say›l› Özel Tüketim 
Vergisi Kanununa Ekli (I) ve 
(III) Say›l› Listelerde Yer Alan 
Mallarda Uygulanan Özel 
Tüketim Vergisine ‹liflkin 
Bakanlar Kurulu Karar›” 
Resmi Gazete’de Yay›mland›.
Karar ile, 06.06.2002 tarihli ve 4760 say›l› 
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) 
say›l› listede yer alan baz› mallara iliflkin 
özel tüketim vergisi tutarlar› ile ekli (III) 
say›l› listenin (B) cetvelinde yer alan mallara 
iliflkin asgari maktu vergi tutarlar› yeniden 
tespit edilmifltir.



KonuNo Tarih
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* Yukar›daki tablo, 06.09.2007-15.11.2007 tarihleri aras›nda yay›mlanan Sirkülerleri içermekte olup, taraf›n›zca daha kolay takibi amac›yla haz›rlanm›flt›r.

095	 06.09.2007

096	 17.09.2007

097	 19.09.2007

098	 25.09.2007

099	 26.09.2007

100	 02.10.2007

101	 04.10.2007

102	 08.10.2007

103	 09.10.2007

104	 09.10.2007

105	 10.10.2007

106	 10.10.2007

107	 26.10.2007

108	 31.10.2007

109	 02.11.2007

110	 05.11.2007

111	 06.11.2007

112	 09.11.2007

113	 13.11.2007

114	 15.11.2007

115	 15.11.2007

Sigorta flirketlerinin, Veraset ve ‹ntikal Vergisinin ödendi¤ine iliflkin belgeyi ‹braz edemeyen sigortal› mirasç›lar›na 
ve lehdarlar›na yapt›klar› ödemeler üzerinden tevkifat yapma yükümlülükleri bulunuyor

Devlet Tahvili ve Hazine Bonolar›ndan elde edilen gelir ve kazançlarla ilgili olarak GVK’nun Geçici 59 uncu 
maddesi hükümleri kapsam›nda yedi y›ld›r sürdürülen istisna uygulamas› bu y›l sona eriyor

Anayasa Mahkemesi’nin Karar› sonras›nda itibari hizmet süresinden yararlanmas› kararlaflt›r›lan sigortal›lar 
için geçmifl dönemlerle ilgili olarak verilmesi gereken yeni Ayl›k Prim ve Hizmet Belgeleri için son tarih, 30 
Eylül 2007

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerince g›da bankac›l›¤› faaliyetinde bulunan dernek ve vak›flara yap›lan 
ba¤›fllar indirim konusu yap›labiliyor

Anayasa Mahkemesi’nin konuyla ilgili Karar› sonras›nda itibari hizmet süresi uygulamas› kapsam›na al›nan 
sigortal›lar için geçmifl dönemlerle ilgili olarak yeni Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesi verilmesine iliflkin süre uzat›ld› 

‹flletmelerin aktifine kay›tl› tahvil ve bonolardan ‹MKB’de ifllem görenleri 30.09.2007 tarihi itibar›yla de¤erlemesinde 
esas al›nacak borsa rayiçleri 

2007 y›l›n›n üçüncü üç ayl›k geçici vergilendirme dönemine iliflkin bilançolar üzerinde enflasyon düzeltmesi 
yap›lmayacak

2007 y›l›na iliflkin y›ll›k ve munzam aidatlar›n ikinci taksitlerinin, kay›tl› bulunulan Odalara 31 Ekim 2007 tarihine 
kadar ödenmesi gerekiyor

Bilanço esas›na göre defter tutan vergi mükelleflerine 2008 y›l› bafl›ndan itibaren kay›tlar›n› elektronik ortamda 
tutma zorunlulu¤u getiriliyor

Maliye Bakanl›¤›, akaryak›t pompalar›n› henüz ödeme kaydedici cihazlara ba¤latmam›fl olan mükelleflere 
31.12.2007 tarihine kadar son bir süre daha Verdi

Maliye Bakanl›¤›, vergi beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi uygulamas›n›n kapsam›n› geniflletiyor

2007 y›l›n›n üçüncü üç ayl›k geçici vergilendirme dönemine iliflkin yeniden de¤erleme oran› Maliye Bakanl›¤›’nca 
belirlendi 

2008 y›l› bafl›ndan itibaren geçerli olacak Gelir Vergisinden istisna k›dem  
tazminat› tavan tutar› ile di¤er baz› ödemelerin tutarlar› belirlendi

Ücretlerin vergilendirilmesinde Asgari Geçim ‹ndirimi uygulamas›na bafllan›yor

Baz› mallarla ilgili Özel Tüketim Vergisi tutarlar›, Bakanlar Kurulu’nca yeniden
Belirlendi

‹flverenlerin, 1987-1995 y›llar› aras›nda çal›flanlar› ad›na ödedikleri konut 
edindirme yard›mlar›n›n hak sahiplerine iadesi ile ilgili bildirim yükümlülüklerini 
30.11.2007 tarihine kadar yerine getirmeleri gerekiyor

Sosyal Sigortalar Kurumu , konut edindirme yard›mlar›n›n hak sahiplerine iadesi 
ile ilgili bildirim yükümlülü¤ünün bu aflamada Kurum taraf›ndan yerine getirilece¤ini aç›klad›

Bankalar, sigorta flirketleri, finansman flirketleri, sermaye piyasas› arac› Kurumlar› 
ve di¤er baz› kifli ve kurumlara, terörün finansman›na yönelik flüpheli ifllem 
bildiriminde bulunma zorunlulu¤u getirildi

2007 y›l›na iliflkin Emlak Vergisi ve Veraset ve ‹ntikal Vergisi ikinci taksitlerinin 
Kas›m ay› sonuna kadar ödenmesi gerekiyor 

2007 y›l›n›n üçüncü üç ayl›k geçici vergilendirme dönemine iliflkin geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi, 
16 Kas›m 2007 tarihine kadar uzat›ld›

2007 y›l›na iliflkin “yeniden de¤erleme oran›” belirlendi



07 Aral›k 2007, Cuma	 *	Kas›m 2007 Dönemi Çeklere Ait De¤erli Ka¤›tlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

10 Aral›k 2007, Pazartesi	 *	16-30 Kas›m Dönemine ait Petrol ve Do¤algaz Ürünlerine ‹liflkin Özel Tüketim Vergisi Beyan› ve Ödemesi

17 Aral›k 2007, Pazartesi	 *	Kas›m 2007 Dönemine Ait Dayan›kl› Tüketim ve Di¤er Mallara ‹liflkin Özel Tüketim Vergisi Beyan› ve 				
Ödemesi	

*	Kas›m 2007 Dönemine Ait Motorlu Tafl›t Araçlar›na ‹liflkin Özel Tüketim Vergisi Beyan› ve Ödemesi	
*	Kas›m 2007 Dönemine Ait Kolal› Gazoz, Alkollü ‹çecekler ve Tütün Mamullerine ‹liflkin Özel Tüketim 				

Vergisi Beyan› ve Ödemesi	
*	Kas›m 2007 Dönemine Ait BSMV Beyan› ve Ödemesi	
*	Kas›m 2007 KKDF Kesintilerinin Bildirimi ve Ödemesi

20 Aral›k 2007, Perflembe	 *	Kas›m 2007 Dönemine Ait Belediyelere Ödenecek Vergilerin (Haberleflme Vergisi Hariç) Beyan› ve Ödemesi	
*	Kas›m 2007 Dönemine Ait Yar›flma ve Çekilifllerle Futbol Müsabakalar›na ve At Yar›fllar›na Ait Müflterek 		

Bahislerle ‹lgili ‹ntikal Vergisinin Beyan› ve Ödemesi	
*	Kas›m 2007 Dönemine Ait fians Oyunlar› Vergisi Beyan› ve Ödemesi

24 Aral›k 2007, Pazartesi	 *	Kas›m 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopaj›n›n Beyan›	
*	Kas›m 2007 Dönemine Ait ‹stihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti 		

Bulunanlar ‹çin Makbuz Karfl›l›¤› Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyan›	
*	Kas›m 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopaj›n›n ve Damga Vergisinin 		

Muhtasar Beyanname ile Beyan›	
*	Kas›m 2007 Dönemine Ait KDV Beyan›

25 Aral›k 2007, Sal›	 *	1-15 Aral›k Dönemine Ait Petrol ve Do¤algaz Ürünlerine ‹liflkin Özel Tüketim Vergisi Beyan› ve Ödemesi

26 Aral›k 2007, Çarflamba	 *	Kas›m 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopaj›n›n Ödemesi	
*	Kas›m 2007 Dönemine Ait ‹stihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti 		

Bulunanlar ‹çin Makbuz Karfl›l›¤› Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin ödenmesi	
*	Kas›m 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopaj›n›n ve Damga Vergisinin ödenmesi	
*	Kas›m 2007 Dönemine Ait KDV ödenmesi

31 Aral›k 2007, Pazartesi	 *	Kas›m 2007 ay›na iliflkin sosyal sigorta primlerinin ödenmesi 	
*	Kas›m 2007 Dönemine ait Haberleflme Vergisinin Beyan› ve Ödemesi	
*	2008 Y›l›nda Kullan›lacak Defterlerin Tasdiki
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Concerning Tax	 December 2007

22

The upper limit for drawing up of retail sales slips or payment 
recording device voucher (as of 01.01.2007)	 560 YTL
Income Tax Withholding Applied on the progress payments 
paid to those performing multi-year construction and repair work	 %3
Income Tax levied on rental fees paid for places of business	 %20
Income tax withholding levied on leasing transactions within the 
framework of the Financial Leasing Act 	 %1
Income tax withholding levied on independent professional payments	 %20
Income tax withholding levied on interests paid over deposit 
accounts	 %15
Income tax withholding levied on interests paid over foreign 
exchange deposit accounts	 %15
Income tax withholding levied on interest income from government 
bonds and treasury bills (in TL or issued over foreign exchange)	 %10
Income tax withholding levied on repo gains	 %15
The upper limit to be sought for the furniture, fittings and 
fixtures to be directly expense-recorded (as of 01.01.2007)	 560 YTL
The amount exempted from income tax in rental fees 
paid for housing (2007)	 2.300 YTL
Default interest	 %64
Disability allowance (year 2007, for 1st degree disabled)	 570 YTL
Disability allowance (year 2007, for 2nd degree disabled)	 280 YTL
Disability allowance (year 2007, for 3rd degree disabled)	 140 YTL

MEAL ALLOWANCE EXEMPTED FROM INCOME TAX/DAILY        

As of 01.01.2007 (Excluding VAT) 	 8,80 YTL

THE RATES OF REVALUATION APPLICABLE FOR THE LAST (3) YEARS

For the year 2007	 %7,2
For the Year 2006  	 %7,8
For the Year 2005  	 %9,8
Note: Taxpayers who apply special fiscal years, shall take as basis the rate corresponding to the calendar 
year on which the special fiscal year has begun.

DISCOUNT AND INTEREST RATES APPLICABLE ON THE REDISCOUNT AND 
ADVANCE TRANSACTIONS 

Applicable Against Notes With Maturity of not more than (92) days 
(Published in the Official Gazette dated 20.12.2006)
Rate of Discount Applicable on Rediscount Transactions (Annual)	 27%
Rate of Discount Applicable on Advance Transactions	 29%
Note: Pursuant to Tax Procedures Code Series No. 238, 29% rate will be taken as basis during the
rediscount of the notes payable and notes receivable through imputed discount method.

DOMESTIC DAILY ALLOWANCES EXEMPTED FROM INCOME TAX

Gross Salary Total to be Paid as of 	 Daily Allowance Exempted
01.07.2007 (YTL)	 from Income Tax (YTL)	
1.087,37 and higher	 33,00
1.078,66 - 1.087,36	 28,00
972,29 - 1.078,65	 25,00
836,91 - 972,28	 22,50
672,28 - 836,90	 20,00
672,27 and lower   	 19,00

THE RATES OF DEFERMENT INTEREST AND DELAY SURCHARGES TO BE 
CALCULATED PURSUANT TO LAW 6183

Rates of Delay Interest (Period)	 Rate (%)
21.12.2000 - 30.03.2001	 3
31.03.2001 - 01.02.2002	 6
02.02.2002 - 11.11.2003 	 5
12.11.2003 - 03.03.2005                                                                   	 3
04.03.2005 - 27.04.2006                                                                    	 2,5
As of 28.04.2006	 2
Rates of Delay Surcharge (Period)	 Rate (%)
02.12.2000 - 28.03.2001	 5
29.03.2001 - 30.01.2002	 10
31.01.2002 - 11.11.2003 	 7
12.11.2003 - 01.03.2005                                                                   	 4
02.03.2005 - 20.04.2006	 3
As of 21.04.2006                                                                                   	  2,5

TEMPORARY TAX RATES (FOR 2007)

For Income Lax Liables 	 %15
For Corporation Tax Liables      	 %20

CHILDREN ALLOWANCE TOTALS EXEMPTED FROM INCOME TAX 
(As of 01.07.2007)

Children Allowance exempted from Income tax for 
each child, (0-6 ages)   	 24,18 YTL
Others	 12,09 YTL

STAMP DUTY RATES TO BE LEVIED OVER DOCUMENTS RELATING TO CERTAIN 
TRANSACTIONS (2007)

On Wages   	 0.6%
On Rent Contracts 	 0.15%
(over the rental fee to be determined according to the contract period)  	
Tender Awards   	 0.45%
Balance Sheets 	 16,40 YTL
Profit/Loss Statements 	 8,10 YTL
Annual Income Tax Returns 	 21,20 YTL
Annual Corporation Tax Returns 	 28,30 YTL
Income Withholding Tax Returns 	 14,10 YTL

INCOME TAX TARIFF APPLICABLE ON  INCOME 
(for the year 2007) 

Income Brackets	 Tax Rate (%)

Up to YTL 7.500,	 15
For YTL 19.000: for  the first YTL 7.500, YTL 1.125, for above: 	 20
For YTL 43.000: for  the first YTL 19.000, YTL 3.425, for above: 	 27
For more than YTL 43.000: for the first YTL 43.000, YTL 9.905, for above: 	 35

TIES OF NON-COMPLIANCE ENVISAGED FOR CERTAIN ACTS (year 2007)

Acts of Non-Compliance	 Penalty Total
Failure to Issue and to Receive invoices, expense 	 10%(of the amount required 

receipts, independent professional vouchers and 	 to be specified in the invoice)

producer’s receipts	 139 YTL 

Failure to Issue and to Receive invoices, expense receipts	
independent professional vouchers, producers’ receipts 
(for non-tax liables) 	 27,8 YTL
Failure to keep available or to display tax plates 	 139 YTL
Failure to comply with the obligations concerning tax 
account number (for each transaction of non-compliance)	 160 YTL
Failure to comply with the obligation of notification concerning 
tax account numbers 	 640 YTL
Failure to provide the information requested by the authorities
(1st Class Merchants) 	 1390 YTL
Failure to comply with the uniform chart of accounts and 
the procedures and principles concerning financial statements 	 3000 YTL

MINIMUM WAGE TOTALS  (01.07.2007)

Gross Total	 585,00
SSK Premium 		 81,90
Unemployment Insurance Premium		 5,85
Income Tax Base 		 497,25
Income Tax		 74,59
Stamp Duty 		 3,51
Withholdings Total 		 165,85
Net Total 		 419,15

UPPER AND LOWER LIMITS TAKEN AS BASIS IN THE CALCULATION OF THE 
INSURANCE PREMIUM (year 2007)

Lower Limit  (As of 01.07.2007-31.12.2007)	 585,00 YTL
Upper Limit  (As of 01.07.2007-31.12.2007)	 3.802,50 YTL

UNEMPLOYMENT INSURANCE PREMIUM TOTALS  
(between 01.01.2007 - 31.12.2007)

From the Worker	 1%
From the Employer	 2%
Government Contribution	 1%

SEVERANCE INDEMNITY TOTALS EXEMPTED FROM INCOME TAX  

As of 01.07.2006	 1.857,44 YTL
As of 01.01.2007	 1.960,69 YTL
As of 01.07.2007	 2.030,19 YTL

PRACTICAL INFORMATION
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Vergi Hakk›nda	 Aral›k 2007
Perakende Sat›fl Fifli veya Ödeme Kaydedici Cihaz Fifli Düzenleme 
Üst S›n›r› (01.01.2007’den itibaren)		 560 YTL
Y›llara sari inflaat ve onarma ifllerini yapanlara ödenen istihkak bedelleri 
üzerinden yap›lan Gelir Vergisi Stopaj› 		 % 3
‹flyeri kira ödemelerinden yap›lan Gelir Vergisi Stopaj›	 % 20
Finansal Kiralama Kanunu kapsam›ndaki kiralama ifllemlerinden
yap›lan Gelir Vergisi Stopaj›		 % 1
Serbest Meslek kazançlar› üzerinden yap›lan Gelir Vergisi Stopaj›	 % 20
Mevduat ve döviz tevdiat hesaplar›na ödenen faizler üzerinden yap›lan 
Gelir Vergisi stopaj› (her vadede)		 %15
Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili faiz gelirleri üzerinden yap›lan 
Gelir Vergisi stopaj› (TL veya yabanc› para cinsinden ihraç edilmifl) 	 % 10		

(dar mükellef kifli ve 		
kurumlar için % 0)

Repo kazançlar› üzerinden yap›lan Gelir Vergisi stopaj›	 % 15
‹MKB’de ifllem gören hisse senetlerinin al›m sat›m kazançlar› 
üzerinden yap›lan gelir vergisi stopaj›	  	 % 10		

(dar mükellef kifli ve 		
kurumlar için % 0)

Do¤rudan gider yaz›labilecek demirbafllar için aranacak üst s›n›r  
(01.01.2007’den itibaren) 		 560 YTL
Konut kira gelirlerinde gelir vergisinden istisna edilen tutar (2007)	 2.300  YTL
Temerrüt Faizi 		 % 64
Sakatl›k indirimi (2007 y›l›, 1.derece sakatlar)	 570 YTL
Sakatl›k indirimi (2007 y›l›, 2.derece sakatlar)	 280 YTL
Sakatl›k indirimi (2007 y›l›, 3.derece sakatlar)	 140 YTL

01.01.2007 tarihinden itibaren (KDV hariç)	 8,80 YTL

PRAT‹K B‹LG‹LER

2007 Y›l› için		 % 7,2
2006 Y›l› için		 % 7,8
2005 Y›l› için		 % 9,8
Not: Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler, de¤erleme ifllemlerinde, özel hesap döneminin bafllad›¤› 
takvim y›l›na ait oran› esas alacaklard›r.

REESKONT VE AVANS ‹fiLEMLER‹NDE UYGULANACAK 
ISKONTO VE FA‹Z ORANLARI

Vadelerine En Çok (92) Gün Kalan Senetler Karfl›l›¤›nda Yap›lacak;
(20.12.2006 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.)
Reeskont ‹fllemlerinde Uygulanacak ‹skonto Oran› (Y›ll›k)	 % 27
Avans ‹fllemlerinde Uygulanacak Faiz Oran› (Y›ll›k)	 % 29
Not: 238 Seri No’lu VUK Genel Tebli¤i uyar›nca alacak ve borç senetlerinin iç iskonto yöntemiyle 
reeskontu iflleminde, 20.12.2006 tarihinden itibaren % 29 oran› esas al›nacakt›r.

GEL‹R VERG‹S‹NDEN ‹ST‹SNA YURT ‹Ç‹ GÜNDEL‹K TUTARLARI
(01.07.2007 tarihinden itibaren)

Brüt 		 Gelir Vergisinden ‹stisna
Ayl›k Tutar›		 Gündelik Tutar› (YTL)
1.087,37 ve üzeri		 33,00
1.078,66 - 1.087,36		 28,00
972,29 - 1.078,65		 25,00
836,91 - 972.28		 22,50
672,28 - 836.90		 20,00
672,27 ve afla¤›s›   		 19,00

6183 SAYILI YASAYA GÖRE HESAPLANACAK 
TEC‹L FA‹Z‹ VE GEC‹KME ZAMMI ORANLARI

Tecil Faizi Oranlar› (Dönem)		 Oran (%)
21.12.2000 - 30.03.2001		 3
31.03.2001 - 01.02.2002		 6
02.02.2002 - 11.11.2003		 5
12.11.2003 - 03.03.2005                                                                            	 3
04.03.2005 - 27.04.2006                                                                             	 2,5
28.04.2006 tarihinden itibaren		 2
Gecikme Zamm› Oranlar› (Dönem)		 Oran (%)
02.12.2000 - 28.03.2001		 5
29.03.2001 - 30.01.2002		 10
31.01.2002 - 11.11.2003		 7
12.11.2003 - 01.03.2005		 4
02.03.2005 - 20.04.2006		 3
21.04.2006 tarihinden itibaren		 2,5

Gelir Vergisi Mükelleflerinde 		 % 15
Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde 		 % 20

0-6 yafl grubunda her bir çocuk için		 24,18 YTL
Di¤erleri		 12,09 YTL

GEL‹R VERG‹S‹NDEN ‹ST‹SNA YEMEK YARDIMI TUTARI/GÜNLÜK (2007)

BAZI ‹fiLEMLERLE ‹LG‹L‹ KA⁄ITLAR ÜZER‹NDEN ALINACAK DAMGA VERG‹S‹ 
ORANLARI/TUTARLARI (2007)

Ücretlerde		 Binde 6
Kira Mukavelenamelerinde		 Binde 1,5
(mukavele süresine göre belirlenecek kira üzerinden)	
‹hale kararlar›		 Binde 4,5
Bilançolar		 16,40 YTL
Kar-zarar cetvelleri		 8,10 YTL
Y›ll›k gelir vergisi beyannameleri		 21,20 YTL
Kurumlar vergisi beyannameleri		 28,30 YTL
Muhtasar beyannameler		 14,10 YTL

GEL‹RLERE UYGULANACAK GEL‹R VERG‹S‹ TAR‹FES‹
(2007 y›l›)

Gelir Dilimi		 Vergi Oran›(%)

7.500 YTL’ye kadar 		 15

19.000 Yeni Türk Liras›n›n 
7.500 YTL’si için 1.125 YTL, fazlas›		 20

43.000 YTL’nin 
19.000 YTL’si için 3.425 YTL, fazlas›		 27

43.000 YTL’den fazlas›n›n 
43.000 YTL’si için 9.905 YTL, fazlas›		 35

BAZI F‹‹LLER ‹Ç‹N ÖNGÖRÜLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI
(2007)

Usulsüzlük Fiilleri		 Ceza Tutar› (YTL)
Fatura, gider pusulas›, serbest meslek makbuzu, 	 faturada belirtilmesi gereken 
müstahsil makbuzu verilmemesi ve al›nmamas›	  bedelin %10’u 		

(asgari 139 YTL)

Fatura, gider pusulas›, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu
verilmemesi ve al›nmamas› (vergi mükellefi olmayanlar için)	 27,8
Vergi levhas› bulundurulmamas› veya as›lmamas›	 139
Vergi kimlik numaras› ile ilgili mecburiyetlere uyulmamas›
(her bir ifllem için)		 160
Vergi kimlik numaras› ile ilgili bildirim mecburiyetine uyulmamas›	 640
Yetkililerce istenilen bilgilerin verilmemesi (1. s›n›f tüccarlar)	 1390
Tek düzen hesap plan›na ve mali tablolara iliflkin usul ve
esaslara uyulmamas›		 3000

ASGAR‹ ÜCRET (01.07.2007 tarihinden itibaren)

Ödemeler/Kesintiler	                                                  16 yafl›n›				
tamamlam›fl iflçiler

Brüt Tutar		 585,00
SSK Primi (%14)		 81,90
‹flsizlik Sigortas› Primi (%1)		 5,85
Gelir Vergisi Matrah› 		 497,25
Gelir Vergisi (%15)		 74,59
Damga Vergisi (Binde 6)		 3,51	
Kesintiler Toplam›		 165,85
Net Ödenecek Tutar		 419,15

S‹GORTA PR‹M‹NE ESAS AYLIK TAVAN VE TABAN KAZANÇ 
TUTARLARI (2007)

Taban (01.07.2007 -31.12.2007 tarihinden itibaren)	 585,00 YTL
Tavan (01.07.2007 -31.12.2007 tarihleri aras›nda)	 3.802,50 YTL

‹fiS‹ZL‹K S‹GORTASI PR‹M‹ ORANLARI (01.01.2007 -31.12.2007 tarihleri aras›nda)
‹flçiden		 % 1
‹flverenden		 % 2
Devlet Katk›s›		 % 1

GEL‹R VERG‹S‹NDEN ‹ST‹SNA KIDEM TAZM‹NATI TUTARLARI
01.07.2006 tarihinden itibaren		 1.815,29 YTL
01.01.2007 tarihinden itibaren		 1.960,69 YTL
01.07.2007 tarihinden itibaren		 2.030,19 YTL

SON (3) YILIN YEN‹DEN DE⁄ERLEME ORANLARI

GEÇ‹C‹ VERG‹ ORANLARI (2007 YILI)

GEL‹R VERG‹S‹NDEN ‹ST‹SNA ED‹LM‹fi ÇOCUK YARDIMI TUTARI
(01.07.2007 tarihinden itibaren)


