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Vergi alan›nda yap›lmas› gereken düzenlemelerin kural olarak yasama organ› taraf›ndan, Anayasal ilkelere uygun olarak yap›lmas›
gerekmektedir. Vergi hukuku doktrininde bu Anayasal vergileme ilkeleri; baﬂta hukuk devleti ilkesi olmak üzere, genellik, eﬂitlik,
mali güce göre vergilendirme, verginin kanunili¤i ilkesi, vergi yükünün dengeli ve adaletli da¤›l›m› ilkesi olarak yer alm›ﬂt›r. Bu ana
ilkelerin yan›nda, bu ilkelerde anlam›n› bulan; verginin belirlili¤i, vergi yasalar›n›n geçmiﬂe yürütülmemesi ilkeleri de sa¤l›kl› bir
vergi sistemi için gereklidir. Bir vergi kanununun bu ilkelere ayk›r›l›k teﬂkil etmesi halinde Anayasaya ayk›r›l›k iddias› ileri sürülebilecek
ve iptal edilmeleri için Anayasa Mahkemesi'ne baﬂvurulabilecektir.
Yasama sürecinin baﬂ›nda, bu ilkeler dikkatte almadan vergi kanunlar›n›n ç›kart›lmas› ve sonras›nda uygulanmas› s›ras›nda, kiﬂilerle
vergi idaresi aras›nda çeﬂitli uyuﬂmazl›klar ortaya ç›kmakta, bu uyuﬂamazl›klar›n Anayasal Vergilendirme ‹lkeleri aç›s›ndan
çözümlenmesi ihtiyac› kendini hissettirmektedir. (Karakoç, 2008: 301)
Çal›ﬂmam›z kapsam›ndaki y›llar içinde, pek çok vergi kanunu yürürlü¤e konulmuﬂtur. Bu kanunlar bir yandan mevcut vergi kanunlarda
de¤iﬂiklikler yaparken, baz›lar› da kamu alacaklar›n›n yeniden yap›land›r›lmas› ve mali af olarak nitelendirilen düzenlemeler
içermektedir. Ayr›ca bu dönemde, Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu gibi ilk defa yürürlü¤e giren vergi kanunlar›
da bulunmaktad›r. Yine bu dönemde vergi ceza hukuku alan›nda da önemli say›labilecek düzenlemeler yap›lm›ﬂ; yürütme organ›n›n
bir unsuru olan Maliye Bakanl›¤›'na pek çok konuda düzenleme yapma yetkisi vermiﬂtir.
Ancak, belli bir geçiﬂ süreci tan›madan ve gerekli haz›rl›k yap›lmadan getirilen bu düzenlemelerin (Karakoç, 2008: 301), pek ço¤unun
Anayasal ilkelere ayk›r›l›k oluﬂturdu¤u (Yalt›, 2011: 174), çok s›k yap›lan de¤iﬂikliklerin, köklü bir reform yerine vergi mevzuat›n›n
anlaﬂ›lmas›n›, uygulanmas›n› daha da zorlaﬂt›ran düzenlemeler oldu¤u yönündeki eleﬂtiriler (Do¤rusöz, 2001/A) ileri sürülmüﬂtür.
Bu eleﬂtirilerin yan› s›ra, mükellefler ile vergi idaresi aras›nda ç›kan uyuﬂmazl›klardaki art›ﬂ ve Anayasaya ayk›r›l›k iddialar›, ç›kart›lan
vergi kanunlar›n›n iptali için ana muhalefet partilerinin, vergi mahkemelerinin, Dan›ﬂtay dairelerinin; hatta Cumhurbaﬂkanlar›n›n
Anayasa Mahkemesi'ne iptal veya itiraz baﬂvurusunda bulundu¤u görülmektedir. Di¤er yandan vergi ödeyen kesimler, vergi hukukçular›
taraf›ndan vergi sisteminde köklü bir reform ihtiyac› dile getirilmektedir.
Bu durum ﬂu sorular› akla gelmektedir: Vergi kanunlar› ç›kart›l›rken, yasama organ›nda nas›l bir süreç yaﬂanmaktad›r? Yani vergi kanunu
ç›kart›l›rken doktrinde say›lan bu vergileme ilkeleri ne derecede dikkate al›nmaktad›r? Ya da hiç dikkate al›nmamakta m›d›r? Hangi
merciler taraf›ndan, hangi gerekçelerle vergi kanunlar›n›n Anayasaya ayk›r›l›¤› iddias› ile iptal veya itiraz baﬂvurusunda bulunulmaktad›r?
Vergi düzenlemeleri yap›l›rken Anayasa Mahkemesi'nin verdi¤i kararlar nas›l okunmal›; bunlardan hangi dersler ç›kar›lmal›d›r?
Bu çal›ﬂmada 1999-2011 y›llar› aras›nda ç›kart›lan baz› vergi kanunlar›yla yap›lan düzenlemelerin Anayasa'ya uygunluk denetiminin
sonuçlar› analiz edilecektir.
Bunun için ilgili y›llarda Anayasa Mahkemesi'ne iptal veya itiraz baﬂvurusunda bulunulmuﬂ kanunlar aras›ndan seçilenler hakk›nda;
hangi nedenlerle Anayasaya ayk›r›l›k iddias›nda bulunuldu¤u ve yap›lan baﬂvurular hakk›nda verilen Anayasa Mahkemesi kararlar›n›n
sonuçlar› de¤erlendirilecektir. Böylece, vergi hukukumuzun geçmiﬂ on iki y›l›n›n Anayasal ilkeler ›ﬂ›¤›nda de¤erlendirilmesi ve bugün
gelinen noktada vergi reformu ad›na neler yap›lmas› gerekti¤inin tespit edilmesi amaçlanm›ﬂt›r.
Bu amaçla, 1999-2011 döneminde vergi ceza hukuku alan›nda yap›lan baz› düzenlemeler, ola¤an üstü durumlarda ç›kart›lan vergi
kanunlar›, Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Katma De¤er Vergisi ve Gelir Vergisi alan›nda ç›kart›lan vergi kanunlar›ndan
seçilenler irdelenecektir.
Çal›ﬂmam›z üç bölümden oluﬂmaktad›r. Birinci bölümde k›saca Anayasal vergileme ilkeleri ele al›nacakt›r. ‹kinci bölümde 1999-2011
döneminde vergi ceza hukuku alan›nda yap›lan baz› düzenlemeler, ola¤an üstü durumlarda ç›kart›lan vergi kanunlar›, Motorlu Taﬂ›tlar
Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Katma De¤er Vergisi ve Gelir Vergisi kanunlar›nda de¤iﬂiklik yapan düzenlemelerden seçilenler irdelenecektir.
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1. Vergi Ödevi ‹le ‹lgili Anayasal ‹lkelere Bak›ﬂ
Yasama organ› taraf›ndan kullan›lan vergilendirme yetkisi birtak›m s›n›rlamalara tabi tutulmaktad›r. Vergi kanunlar›n›n içeri¤inin
oluﬂturulmas›nda dikkate al›nmas› gereken çeﬂitli Anayasal ilkeler de bu s›n›rlamalar içinde yer almaktad›r. (Tekbaﬂ, 2009: 198) Vergi
ödevine iliﬂkin ilkeler esas olarak 1982 Anayasas›n›n ikinci k›sm›n›n, Siyasi Haklar ve Ödevler baﬂl›kl› dördüncü bölümünün 73'ncü
maddesinde düzenlenmiﬂtir. “Vergi Ödevi” baﬂl›kl› 73'ncü madde dört f›kradan oluﬂmaktad›r:
VI. Vergi ödevi
MADDE 73.- Herkes, kamu giderlerini karﬂ›lamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.
Vergi yükünün adaletli ve dengeli da¤›l›m›, maliye politikas›n›n sosyal amac›d›r.
Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, de¤iﬂtirilir veya kald›r›l›r.
Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muafl›k, istisnalar ve indirimleriyle oranlar›na iliﬂkin hükümlerinde kanunun belirtti¤i
yukar› ve aﬂa¤› s›n›rlar içinde de¤iﬂiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.

Bu dört f›krada yer alan ilke ve kurallar ﬂu ana baﬂl›klar alt›nda toplanabilir: (Kaneti, 1989: 30'dan aktaran Taﬂ, 2000: 276)
a. Verginin genelli¤i ilkesi
b. Verginin mali güçle orant›l› olmas› ilkesi
c. Verginin kamu giderlerini karﬂ›lamaya özgülenmesi ilkesi
d. Verginin adaletli ve dengeli da¤›l›m› ilkesi
e. Verginin yasall›¤› ilkesi
Anayasa Koyucu, Anayasa'n›n 73'ncü maddesinin birinci f›kras› hükmüyle vergilemede genellik ve mali güce göre vergileme ilkelerine
iﬂaret etmektedir.
“Vergilemede genellik” ilkesinin kayna¤›n›, Anayasa'n›n 10'ncu maddesinde yer alan “kanun önünde eﬂitlik ilkesi” ile 73'ncü maddesinin
birinci f›kras›ndaki anayasal buyruklar oluﬂturmaktad›r. (Taﬂ, 2000: 276) Bu iki anayasa hükmünü birlikte de¤erlendirdi¤imizde, vergilemede
genellik ilkesinden ﬂu sonuçlar› ç›kartabilir: (Kaneti, 1989: 31'den aktaran Taﬂ, 2000: 276)
1. Yaln›z belirli bireyleri kapsayacak biçimde vergi konulmas› olanakl› de¤ildir.
2. Mali güçle orant›l› olarak vergi yükünün da¤›t›lmas› ilkesinin gerçekleﬂtirilmesi amac› d›ﬂ›nda, vergi yükünün belirli toplumsal
kesimler üzerinde yo¤unlaﬂt›r›lmas› bu ilkeyle ba¤daﬂmaz.
3. Vergi yasalar›nda uygulanacak olan istisna, muafiyet ve indirimlerin, verginin yap›s›na ve anayasal normlara uygun olmas› ve
nesnel gerekçelere dayanmas› zorunludur.
4. Vergi yasalar›nda vergiyi do¤uran olay›n, verginin konuluﬂ amac›na uygun olarak kapsaml› biçimde tan›mlanmas› gerekmektedir.
5. Vergi oranlar›n›n, ödeme gücü ilkesi sakl› kalmak üzere, yükümlülerin bir k›sm›n›n vergi d›ﬂ›nda kalmalar›na neden olacak biçimde
belirlenmesi gerekmektedir.
Anayasa'n›n 73'ncü maddesi tek baﬂ›na bize vergilendirmede eﬂitlik ile ilgili bir aç›l›m vermez. Bu nedenle eﬂitlik ilkesini, kanun önünde
eﬂitlik ilkesi ve mali güç ilkesi ile birlikte okumak gerekir. Mali gücü ayn› olanlar eﬂit, mali gücü farkl› olanlar farkl› vergi ödemek
zorundad›r. (Saban, 1999: s.58) Di¤er yandan genellik, eﬂitlik ve mali güce göre vergilendirme ilkeleri içi içe geçen ve anayasaya uygunluk
denetiminde birbirinden ayr›lmas› çok zor olan ilkelerdir. (Yatl› Soydan, 2000: 83)
Verginin mali güce göre al›nmas› vergi hukukunun temel ilkelerinden biridir ve vergiyi ödeyebilme gücüdür. (Kaneti, 1989: 33)
Ekonomi ve vergi hukuku alan›nda mali güce iliﬂkin göstergelerin gelir, sermaye ve harcamalar oldu¤u kabul edilmektedir. Mali güç,
ödeme gücünün kayna¤›, dayana¤› ve varl›k koﬂuludur. Yasa koyucunun vergilendirmede, kiﬂilerin sahip oldu¤u ekonomik de¤er ile mali
güçlerini göz önünde bulundurmas› gerekir. Mali güce göre vergilendirme ilkesi sosyal devletin, vergi adaleti ile ilgili bir ilkesidir. (Gerek,
Ayd›n, 2005: 50,51) Mali güç ço¤ald›kça vergi yükünün de ço¤almas› gerekir. (Kaneti, 1989: 33)
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Anayasan›n 73'ncü maddesinin ikinci f›kras›, “Vergi yükünün adaletli ve dengeli da¤›l›m›, maliye politikas›n›n sosyal amac›d›r”
ﬂeklindedir. Bu ilkeye göre, devletin vergilendirme yetkisini kullan›rken sosyal ödevlerini göz önünde tutmas› gerekmektedir. (Tekbaﬂ,
2009: 238) Öte yandan vergi yükünün adaletli ve dengeli da¤›l›m› yönünden bir de¤erlendirme yaparken, verginin mali güce göre
ödenmesi ilkesiyle ba¤lant› kurmak ve bu iki ilkeyi birlikte okumak gerekmektedir. (Gerek, Ayd›n, 2005: 115) Zira herkes mali gücüne
göre vergi ödeyecekse, zaten burada adil ve dengeli bir da¤›l›m var demektir. Ancak vergi yükünün adaletli ve dengeli da¤›l›m›n›n
esas olarak, mali gücünün alt›nda vergilendirilmek istenen kesimler bak›m›ndan bir s›n›r oluﬂturdu¤u düﬂünülebilir. Buna göre, mali
güce göre vergilendirme, vergi salmada üst s›n›r›; verginin adil ve dengeli da¤›l›m› ise, vergilendirmede alt s›n›r› ve nispi vergisel
yük da¤›l›m›n›n nas›l olaca¤›n› göstermektedir.(Tekbaﬂ, 2009: 239) Vergi istisnalar›, muafiyetler ve indirimler, vergi yükünün dengeli
ve adaletli da¤›l›m›n› sa¤lamak kullan›labilecek araçlard›r.
Anayasa'n›n 73'ncü maddesinin üçüncü f›kras›nda yer alan verginin kanunili¤i ilkesi, “vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler
kanunla konulur, de¤iﬂtirilir veya kald›r›l›r” ﬂeklinde ifade edilmiﬂtir.
Anayasa, bu f›kra hükmü ile her çeﬂit mali yükümün kanun ile konulmas›n› buyururken, keyfî ve takdirî uygulamay› önleyecek ilkelerin
yasada yer almas› amac›n› gütmüﬂtür. (Kaneti, 1989: 38) Verginin kanunili¤i ilkesi, vergilerin mecliste onaylanarak kanun ad› alt›ndaki
düzenlemelerle ve vergilendirme ile ilgili tüm bilgeleri kapsayacak ﬂekilde sal›nmas›n› ifade ederek, birey için bir güvence
oluﬂturmaktad›r. Bir baﬂka deyiﬂle, verginin yasall›¤› ilkesi arac›l›¤› ile birey, vergilendirmenin keyfili¤ine ve ölçüsüzlü¤üne karﬂ›
korunmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. (Güneﬂ, 1998:1,2) Yani bu ilke, takdire dayal› keyfî uygulamalar› önleyecek s›n›rlamalar›n kanunda yer
almas›n› gerektirmekte ve vergi yükümlülü¤üne iliﬂkin düzenlemelerin konulmas›, de¤iﬂtirilmesi veya kald›r›lmas›n›n kanun ile
yap›lmas›n› zorunlu k›lmaktad›r. (Gerek, Ayd›n, 2005: 20)
Bu durumda verginin kanunili¤i ilkesinin iki önemli fonksiyonu belirmektedir. (Öz, 2004: 76)
1. Her türlü mali yükümlülü¤ün keyfilikten ç›kar›larak kanunlara dayand›r›lmas›,
2. Kanunlara dayand›r›lan bu mali yükümlüklülerin temel ilkelerinin Anayasal hüküm olma zorunlulu¤u.
Verginin kanunili¤i ilkesinin istisnas› olarak Anayasa'n›n 73'ncü maddesinin 4'ncü f›kras›nda Bakanlar Kurulu'na vergi, resim harç
ve benzeri mali yükümlülüklerin muafl›k, istisna, indirim ve oranlar› konusunda yasama organ› taraf›ndan düzenleme yapma yetkisi
verilebilece¤i hükmü bulunmaktad›r. Temel ilke olan verginin kanunili¤i ilkesinin bir istisnas› olan bu yetki s›n›rs›z olmay›p, dar
anlamda yorumlanmal›d›r. (Kaneti, 1989: 38) Bir baﬂka anlat›mla, Bakanlar Kurulu, ancak, yasama organ› taraf›ndan yetkilendirilmesi
halinde ve ilgili kanunda belirtilen alt ve üst s›n›rlar içinde vergilendirme alan›nda düzenleme yapabilecektir. Ancak bu düzenlemeler,
yasama organ› taraf›ndan her zaman de¤iﬂtirilebilecek ve yürürlükten kald›r›labilecektir. Bu bak›mdan Anayasa'n›n 73'ncü maddesinin
4'ncü f›kras› hükmü ile Bakanlar Kurulu'na verilen yetki türev bir yetkidir. (Kütükçü, 1998'den aktaran, Tekbaﬂ, 2009, 115)
Yasama organ›n›n vergilendirme yetkisi, yukar›da say›lan ilkelerle birlikte; Anayasan›n genelinden ve baz› özel hükümlerinden
ç›kar›lan “hukuk devleti ilkesi”,“sosyal devlet ilkesi” ve “hukuki güvenlik ilkesi” gibi birtak›m ilkelerle de s›n›rland›r›lm›ﬂt›r. Hukuki
güvenlik ilkesi ayn› zamanda “verginin belirlili¤i ilkesi” “k›yas yasa¤› ilkesi”, “geriye yürümezlik ilkesini ”de bünyesinde bar›nd›ran
bir ilkedir. Bu ilkelerden verginin belirlili¤i ve k›yas yasa¤› ilkelerini verginin kanunili¤i ilkesi ile birlikte okumak gere¤i vard›r.
Bu ilkeler konusunda da vergi hukuku doktrinindeki görüﬂleri özetlemek yerinde olacakt›r.
Hukuk devletinin tüm ö¤elerini içeren bir tan›m vermek olanaks›zd›r; ancak doktrinde hukuk devletinin belli baﬂl› ﬂu nitelikleri üzerinde
durulmaktad›r: (Öncel, Kumrulu, Ça¤an: 1998:39) Yasal idare ilkesi, kanunlar›n genelli¤i ilkesi, kanun önünde eﬂitlik ilkesi, kazan›lm›ﬂ
haklar sayg› ilkesi, temel hak ve özgürlüklerin güvence alt›na al›nmas›, yarg› ba¤›ms›zl›¤› ve tarafs›zl›¤›, kanunlar›n anayasaya uygunlu¤unun
yarg›sal denetimi, idari eylem ve iﬂlemlerin yarg›sal denetimi ve devletin mali sorumlulu¤u.
Anayasa Mahkemesi'nin vermiﬂ oldu¤u baz› kararlar›nda, “hukuk devleti” kavram› ve bu kavram›n yer ald›¤› 2'nci madde; genel
nitelikte olmalar›na karﬂ›n, Anayasaya ayk›r›l›k iddialar›n›n incelenmesinde özel nitelikteki maddelerle bir arada kullan›ld›¤› gibi,
ba¤›ms›z ölçü norm olarak tek baﬂ›na da kullan›lm›ﬂt›r. Kimi zaman da, özel nitelikteki maddeler yönünden yap›lan incelemenin
sonucuna ba¤l› olarak, “2. maddeye ayk›r›d›r” ya da “2. maddeye de ayk›r› de¤ildir” gibi nitelendirmelerle karar verilmiﬂtir. (Gerek,
Ayd›n, 2005: 212'den aktaran Tekbaﬂ, 2009: 259)
Verginin belirlili¤i ilkesine, bir vergi kanununun, vergiye iliﬂkin tüm özellikleri kapsamas› ilkesi denilebilir. (Güneﬂ, 1998: 17) Yani bu ilke
vergi yasalar›n›n dilinin ve dayand›¤› kavramlar›n yal›n, aç›k, net, basit; cümlelerin düzgün; ifade gücünün yüksek, sistemin kolay anlaﬂ›l›r
olmas›n› gerektirir. Verginin yasall›¤› ilkesi ve idarenin vergiyi do¤uran olayla ba¤l›l›¤› bu ilkenin ön koﬂuludur. Kanun koyucu tipleﬂtirme
yaparken belirsiz, çift anlaml› ve içerikten yoksun ifadeler kullanmamal›d›r. Dolay›s›yla, vergi kanunlar›nda vergi matrah›n›n, tarifesinin,
ödeme zamanlar›n›n ve ödeme biçimlerinin aç›kça belirlenmesi yoluyla bu ilkeye uyulmuﬂ olunur. (Öncel, Kumrulu, Ça¤an: 1998: 46)
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K›yas yasa¤› ilkesi ise, verginin belirlili¤i ilkesini tamamlay›c› bir nitelik taﬂ›r. Hukuki güvenlik ilkesi ve verginin yasall›¤› ilkesi vergi
hukukunda k›yas yoluna baﬂvurulmas›n› engeller. (Öncel, Kumrulu, Ça¤an: 46) Vergi hukukunda k›yas yolu ile yoruma baﬂvurulmas›
yani kanunu uygulamakla ödevli olan vergi idaresi ile vergi yarg›s› taraf›ndan kanunun ileri götürülmesi yaln›zca verginin yasall›¤›
ilkesi ve kuvvetler ayr›l›¤› ilkesini de¤il; ayn› zamanda hukuki güvenlik ilkesini de zedeleyecektir. (Güneﬂ, 1998: 142)
Son olarak, vergi kanunlar›n›n geçmiﬂe yürümemesi ilkesini ele alal›m. Türk Anayasalar›nda vergi kanunlar›n›n geçmiﬂe
yürütülemeyece¤ine iliﬂkin bir hüküm bulunmamaktad›r. Bu bak›mdan geçmiﬂe yürümeme ilkesi hukuki güvenlik ilkesinin bir sonucu
olarak karﬂ›m›za ç›kmakta ve vergi kanunlar›n›n geçmiﬂte meydana gelen olaylara uygulanmamas› sonucuna ulaﬂ›lmaktad›r. (Öncel,
Kumrulu, Ça¤an, 1998: 47), Kanunlar›n yürürlü¤e girmesiyle birlikte bireyler üzerinde yarataca¤› olumlu ya da olumsuz sonuçlar
kamu karakterli iliﬂkilerde (Akkaya, 2011: 115) dolay›s›yla vergisel düzenlemelerde de çok önemlidir. Bu bak›mdan, vergisel
düzenlemeler yap›l›rken bu ilkenin de göz önünde bulundurulmas› gerekmektedir. Anayasa Mahkemesi taraf›ndan geçmiﬂe yürümezlik
ilkesi yönünden yap›lan incelemelerde, gerçek anlamda geriye yürüme, geriye yürümenin s›n›r›, vergiyi do¤uran olay, vergilendirme
dönemi, ölçülülük, kazan›lm›ﬂ hak, kamu yarar›, kanunun konuluﬂ amac›, hukuki güvenlik, hukuki iliﬂkinin sonuçlan›p sonuçlanmamas›
gibi konuya özgü ilkeler gözetilmiﬂtir. (Gerek, Ayd›n, 2005: 235)
2. 1999-2011 Döneminde Ç›kart›lan Vergi Kanunlar›ndan Baz›lar›n›n Anayasal Denetimi ‹le ‹lgili Kesitler
Bu bölümde önce vergi ceza hukuku alan›nda yap›lan düzenlemeler ve bu düzenlemelerden Anayasa Mahkemesine dava aç›lanlar
de¤erlendirilecektir. Daha sonra Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi ve Gelir Vergisi alanlar›nda yap›lan baz› vergisel
düzenlemeler ve bu düzenlemelerin Anayasal denetiminin sonuçlar› irdelenecektir.
2.1. Vergi Ceza Hukuku Alan›nda Yap›lan Düzenlemeler, Anayasa Mahkemesi'nde Aç›lan Davalar ve Sonuçlar›
2.1.2. 4369 Say›l› Kanunla Vergi Ceza Hukuku Alan›nda Yap›lan Düzenlemeler
Vergi ceza hukuku alan›nda 1980'de yap›lan kapsaml› düzenlemelerden sonra, reform say›labilecek düzenlemeler 1998 tarihli 4369
say›l› kanunla yap›lm›ﬂt›r. Bu kanunun vergi sisteminde ve vergi ceza hukuku alan›nda bir dönüm noktas› oldu¤u ileri sürülmüﬂtür.
Bu nedenle 4369 say›l› kanunun genel gerekçesinin çok iyi okunmas› gerekir.
4369 say›l› kanunun genel gerekçesinin neredeyse tamam› vergi sisteminin sorunlar› ile bu sorunlar›n nas›l çözülebilece¤i konusunda
bilgiler içermektedir. Genel gerekçede ﬂu ifadeler dikkat çekicidir:
“7. Vergi sistemi yap›lan bölük pörçük düzenlemelerle gittikçe karmaﬂ›klaﬂm›ﬂ, uzmanlar bile sistemi anlamakta zorlan›r hale gelmiﬂ,
buna ba¤l› olarak da mükelleflerin uyum maliyetleri aﬂ›r› derecede artmaya baﬂlam›ﬂt›r.”
Vergi ceza sistemi konusundaki tespitler ise genel gerekçede ﬂu ﬂekilde ifade edilmiﬂtir.
(…)Öte yandan da vergi kaç›r›rken yakalananlar için etkili ve cayd›r›c› bir ceza sistemi kurulamam›ﬂ ve neredeyse kaç›rmay› kârl›
ç›karacak bir ceza yap›s›na do¤ru gidilmiﬂtir. Bu do¤rultuda yasalarda yer alan hapis cezalar uygulanmam›ﬂ, teﬂhir cezas› vergi
kaç›rana de¤il vergisini beyan edip ödeme zorlu¤una düﬂenlere uygulanarak tutars›z bir ceza sistemi kurulmuﬂ, yanl›ﬂ kurulan gecikme
zamm› ve faizi sistemi nedeniyle zaman›nda ödenmeyen vergilerin de_eri korunamaz hale gelmiﬂ, daha da ötesi uzlaﬂma sistemi
ile cezalar›n büyük k›sm› kald›r›larak ceza sisteminin etkinli¤i ortadan kald›r›lm›ﬂt›r. Mevcut yap›s›yla vergi sisteminde vergi kaç›rma
cezaland›r›lmamakta, hatta kaç›ran daha kârl› ç›kmaktad›r. Bütün bunlara ilaveten ortalama iki y›lda bir ç›kar›lan vergi aflar›yla vergi
kaç›rma âdeta teﬂvik edilmektedir.
Sonuç: Gerekçenin baﬂ›nda belirlenen ilkeler do¤rultusunda haz›rlanan bu vergi reform tasar›s›, vergi sisteminin ve kamu finansman›n›n
içinde bulundu¤u darbo¤azdan ç›k›lmas›na önemli ölçüde katk› yapacakt›r. Ancak bu yasan›n baﬂar›ya ulaﬂmas› içsel tutarl›l›¤›n›n
bozulmamas›na kamuoyunun inanç ve deste¤ine, vergi idaresinin süratle yeniden yap›land›r›lmas› ile güçlendirilecek kararl›
uygulamaya, yarg›n›n vergi yasalar›n› tam anlam›yla uygulamas›na, kamu harcamalar›nda da etkinlik sa¤lanmas›na ba¤l› olacakt›r.
Bu genel gerekçede ifade edilen hususlar acaba kanunlaﬂma sürecinde ve kanunlaﬂt›ktan sonra uygulamada ne derece hayat bulmuﬂtur?
Çal›ﬂmam›zda, 4369 say›l› kanunla vergi ceza hukuku alan›nda yap›lan düzenlemeler ele al›nacakt›r.
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2.1.2.1. Kaçakç›l›k Suçlar› ve Cezalar› ‹le ‹lgili Olarak 4369 say›l› Kanunla Yap›lan Düzenlemeler
4369 say›l› kanunla yap›lan düzenlemelerden Anayasaya ayk›r›l›k iddias› ile Anayasa Mahkemesi'ne en fazla iptal ve itiraz baﬂvurusu
yap›lan alan vergi suç ve cezalar›na iliﬂkin hükümleri ile ilgilidir. Bu hükümlerin baz›lar› 2005 y›l›nda yürürlü¤e giren yeni Türk Ceza
Kanunu ile uyum sürecinde veya baﬂka kanunlarla de¤iﬂtirilmiﬂtir. Ancak, yap›lacak vergi reformlar›na ›ﬂ›k tutmas› aç›s›ndan bu iptal
ve itiraz baﬂvurular›n› ve sonuçlar›n› hat›rlatmak yerinde olacakt›r.
Bu düzenlemelerden ilki, Vergi Usul Kanunu'nun 4369 say›l› kanun ile de¤iﬂtirilen ve kaçakç›l›k suçlar›n› düzenleyen 359'ncu
maddesinin (a) bendinin son paragraf›nda yer alan ve bu bentte say›lan suçlar› iﬂleyenlere verilecek olan hapis cezas›n›n paraya
çevrilmesinde kullan›lacak olan katsay›n›n belirlenmesi ile ilgili "..hüküm tarihinde ..." sözcüklerinin Anayasa'n›n 2, 10, 11 ve 38'nci
maddelerine ayk›r›l›¤› sav›yla iptali istemiyle aç›lan davalard›r.
Bu hükmün iptali için çok say›da a¤›r ceza mahkemesinin Anayasa Mahkemesi'ne itiraz baﬂvurusu yapt›¤› görülmektedir.2
‹tiraz baﬂvurusunda bulunan mahkemelerin baﬂvurular›nda ve Anayasa Mahkemesi'nin karar›nda Anayasa'n›n ve ceza hukukunun;
suç ve cezan›n kanunili¤i ilkesine dikkat çekildi¤i görülmektedir. Bu bak›mdan bu konuda baz› bilgileri aktarmak yerinde olacakt›r.
‹tiraz baﬂvurusu dilekçesinden bir kesit: “Kiﬂisel nitelikleri ve durumlar› özdeﬂ olanlar aras›nda, yasalara konulan kurallarla de¤iﬂik
uygulama yap›lmas› Anayasan›n amaçlad›¤› hukuksal eﬂitlik ilkesine aç›k ayk›r›l›k oluﬂturmaktad›r. Zaten Anayasa eylemli de¤il, hukuksal
eﬂitli¤i tan›mlamaktad›r. Yoksa baz› vatandaﬂlar›n hakl› bir nedene dayanarak de¤iﬂik kurallara ba¤l› tutulmalar› eﬂitlik ilkesine ayk›r›l›k
oluﬂturmaz. Anayasa Mahkemesi'nin konuyla ilgili istikrar kazanm›ﬂ görüﬂleri bu ﬂekildedir.”(…)
Anayasa Mahkemesi karar›ndan bir kesit: “Yasama organ› kamu düzeninin korunmas› için ceza hukuku alan›nda düzenleme yaparken,
anayasal s›n›rlar içinde hareket etmek ve ceza hukukunun genel ilkelerine ba¤l› kalmak zorundad›r. Suç iﬂleyenin suçu iﬂledi¤i tarihte
ne kadar ceza ile karﬂ›laﬂaca¤›n› bilmesi gerekir. Daha sonra cezan›n azalt›lmas› durumu hariç, herkes suçu iﬂledi¤i günde yürürlükte
olan kurala göre cezaland›r›l›r. Bu, kiﬂiler için Anayasa ile teminat alt›na al›nm›ﬂ bir hakt›r.(…) Bu nedenlerle, itiraz konusu sözcükler
Anayasa'n›n 38. maddesine ayk›r›d›r.”
Sonuç olarak, ilgili madde hükmünün Anayasa'n›n 2, 10, 11 ve 38'nci maddelerine ayk›r› olan itiraz konusu sözcüklerinin iptal
edilmesine oybirli¤i ile karar verilmiﬂtir.3
4369 say›l› kanunla ilgili di¤er bir iptal baﬂvurusu da yine ayn› konuda, baz› kaçakç›l›k suçlar›n› düzenleyen Vergi Usul Kanunu'nun
359'ncu maddesinin a/2 bendinde yer alan ve hapis cezalar›n›n para cezas›na çevrilmesinde esas al›nacak katsay›y› belirleyen
"...sanayi sektöründe çal›ﬂan on alt› yaﬂ›ndan büyük iﬂçiler için yürürlükte bulunan asgari ücretin bir ayl›k brüt tutar›n›n yar›s› esas
al›n›r..." bölümünün, Anayasa'n›n 2, 7, 8 ve 38'nci maddelerine ayk›r›l›¤› sav›yla iptali istemidir.4
Anayasa Mahkemesi bu konuda, oyçoklu¤u ile baﬂvurunun reddine karar vermiﬂtir. Ancak ret karar›n›n gerekçesi ile karﬂ› oy veren üyenin
gerekçesinden baz› cümleler dikkat çekmektedir. Ret karar›n›n bir bölümünde “Ceza siyasetinin konusu, hangi eylemlerin suç olaca¤› ve
suç olarak kabul edilen eylemlere ne tür ve miktarda ceza verilece¤inin tespitidir. Dolay›s›yla k›sa süreli özgürlü¤ü ba¤lay›c› cezalar›n
para cezas›na çevrilmesinde suçlar›n cinsine göre farkl› düzenlemeler yapmak yasa koyucunun takdir yetkisi içindedir.” denilmiﬂtir.
Oysa karﬂ› oy veren üye karﬂ› oy gerekçesinde;“‹ptali istenen kuralla vergi kaçakç›l›¤› nedeniyle hükmolunan hapis cezas›n›n para
cezas›na çevrilmesinde, hapis cezas›n›n her bir günü için, sanayi sektöründe çal›ﬂan on alt› yaﬂ›ndan küçük iﬂçilerin, yürürlükte bulunan
asgari ücretin bir ayl›k brüt tutar›n›n yar›s› esas al›nacakt›r. Bu ﬂekildeki düzenleme ile yürütme taraf›ndan belirlenen asgari ücret ceza
tayininde esas al›nmaktad›r. Oysaki suç ve cezalar›n yasama organ›nca ve yasayla belirlenmesi Anayasa'n›n 38. maddesinin buyru¤u
olup bu ﬂekildeki düzenleme ile ceza miktar›n› belirleme dolayl› yoldan yürütme organ›nca yap›lmaktad›r. Bu nedenle iptali istenen Yasa
kural› Anayasa'n›n 38. maddesine ayk›r› olup iptali gerekir. Bu nedenle aksi yönde oluﬂan ço¤unluk görüﬂüne karﬂ›y›m.” Demiﬂtir.
Burada karﬂ› oy veren üyenin dikkat çekti¤i ve çekince belirtti¤i husus, cezalar›n kanunili¤i ilkesine ra¤men cezan›n belirlenmesi
konusunda yürütme organ›n›n yetkili k›l›nmas›n›n getirece¤i sak›ncalard›r. Bu sak›ncay› ifade eden baﬂka kararlar da bulunmaktad›r.

2

Sahte fatura kullan›ld›¤› sav›yla, san›klar›n Vergi Usul Kanunu'nun 359'ncu maddesine göre cezaland›r›lmalar› istemiyle aç›lan kamu davas›nda Mahkeme,
maddede yer alan "...hüküm tarihinde..." sözcüklerinin Anayasa'ya ayk›r›l›¤› sav›yla iptali için Bitlis A¤›r Ceza Mahkemesi do¤rudan baﬂvurmuﬂtur. Ayr›ca
Sar›cakaya Asliye Ceza Mahkemesi, Seydiﬂehir Asliye Ceza Mahkemesi Denizli 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Atabey Asliye Ceza Mahkemesi, Ceyhan Asliye
Ceza Mahkemesi, Karacasu Asliye Ceza Mahkemesi, Tarsus A¤›r Ceza Mahkemesi, Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Mersin 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin
de itiraz baﬂvurusunda bulundu¤u görülmektedir.

3

AYMK, 7.6.1999, E: 1999/10, K: 1999/22; R.G. 12.10.2000-24198 )

4

Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi ve Bergama Asliye Ceza Mahkemesi itiraz baﬂvurusunda bulunmuﬂtur.
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2.1.2.2. Vergi Ziya› Cezas› ‹le ‹lgili Olarak 4369 say›l› Kanunla Yap›lan Düzenlemeler
4369 say›l› kanunun vergi ceza hukuku alan›nda yapt›¤› önemli de¤iﬂikliklerden birisi de bu kanundan önceki dönemlerde vergini
asl›na uygulanan kaçakç›l›k, a¤›r kusur ve kusur cezalar›n› kald›rarak bunlar›n yerine vergi ziya› cezas›n›n ihdas edilmesidir. Ancak
vergi ziya› cezas›n›n hesaplanmas› ile ilgili hükümde “Vergi ziya› suçu iﬂleyenlere vergi ziya› cezas› kesilir ve bu ceza ziyaa u¤rat›lan
verginin bir kat›na, bu verginin kendi kanununda belirtilen normal vade tarihinden cezaya iliﬂkin ihbarnamenin düzenlendi¤i tarihe
kadar geçen süre için, bu Kanunun 112 nci maddesine göre ziyaa u¤rat›lan vergi tutar› üzerinden hesaplanan gecikme faizinin
yar›s›n›n eklenmesi suretiyle bulunur.” ﬂeklindeki ifadenin Anayasaya ayk›r› oldu¤u iddias› ile Anayasa Mahkemesi'ne itiraz
baﬂvurusunda bulunuldu¤u görülmektedir.
Vergi Mahkemesince yap›lan itiraz baﬂvurusunda “vergi ziya›na ba¤l› olarak verilen vergi ziya› cezas›n›n miktar›n›n hesab›nda
esas al›nan gecikme faizi oran›n›n 6183 say›l› Yasa'n›n 51. maddesi uyar›nca Bakanlar Kurulu taraf›ndan belirlendi¤i,
bu oranlar›n vergilendirme ve tahsil dönemleri itibariyle de¤iﬂebildi¤i, ceza ve ceza yerine geçen tedbirlerin yasayla
konulabilece¤i, vergi ziya› suçunu iﬂleyenler için öngörülen vergi ziya› cezas› miktar›n›n yasama organ› yerine yürütme
organ› olan Bakanlar Kurulu taraf›ndan belirlenen gecikme faizi oran› esas al›nmas› nedenleriyle kural›n Anayasa'n›n
2, 10, 11, 38 ve 73'ncü maddelerine ayk›r›l›k oluﬂturdu¤u” nu ileri sürülmüﬂtür.
Vergi Mahkemesi'nin baﬂvuru tarihi 2001 y›l› olarak görünmektedir. Ancak bu tarihin öncesinde ve sonras›nda vergi hukukçular› bu
hükmün getirdi¤i sak›ncalara dikkat çekmiﬂ ve Anayasaya ayk›r› oldu¤u görüﬂleri ileri sürülmüﬂtür. (Sevi¤, 2000; Çelen, 2001, Do¤rusöz,
2001(B) ve 2002, Gerçek, 2005, Güzel, 2001, Yerci, 2005, Çak›c›: 2004, Maç, Turgut, 2001)
Anayasa Mahkemesi ise baﬂvuru üzerine verdi¤i kararda, “(...)bu ceza, ziyaa u¤rat›lan verginin bir kat›na, bu verginin kendi kanununda
belirtilen normal vade tarihinden cezaya iliﬂkin ihbarnamenin düzenlendi¤i tarihe kadar geçen süre için, bu Kanunun 112 nci
maddesine göre ziyaa u¤rat›lan vergi tutar› üzerinden hesaplanan gecikme faizinin yar›s›n›n eklenmesi suretiyle bulunur” bölümünün,
Anayasa'ya ayk›r› oldu¤una ve iptaline, iptal hükmünün do¤uraca¤› hukuksal boﬂluk kamu yarar›n› ihlal edici nitelikte görüldü¤ünden,
Anayasa'n›n 153'üncü maddesinin üçüncü f›kras›yla 2949 say›l› Yasa'n›n 53. maddesinin dördüncü ve beﬂinci f›kralar› gere¤ince
iptal hükmünün, karar›n Resmi Gazete'de yay›mlanmas›ndan baﬂlayarak alt› ay sonra yürürlü¤e girmesine, 6.1.2005 gününde
oybirli¤iyle” karar vermiﬂtir.
Bu karar yorumland›¤›nda ﬂu k›sa sonuç ortaya ç›kmaktad›r: “Vergi ziya› cezas› yaklaﬂ›k olarak alt› y›l boyunca Anayasa'ya ayk›r›
olarak uygulanm›ﬂ olmaktad›r.”
Anayasa mahkemesinin bu kararlar›, yasama sürecinde yaﬂanan “teknik” baz› aksakl›klar olarak yorumlanabilir. Ancak küçük gibi görünen
bu teknik aksakl›klar›n uygulamada yaratt›¤› sorunlar büyük olmuﬂ ve ancak yarg› yolu ile çözülebilmiﬂtir. Anayasa Mahkemesi'ne pek
çok mahkemeden itiraz yoluyla anayasaya ayk›r›l›k baﬂvurusu yap›lm›ﬂt›r. Bu durum vergi ceza hukuku alan›nda düzenlemeler yap›l›rken
ceza hukukunun genel ilkelerini de her zaman göz önünde tutulmas› gerekti¤ini göstermektedir.
2.1.3. Baz› Özel Usulsüzlük Fiilleri ve Cezalar› ‹lgili Yap›lan Düzenlemeler
1999-20011 y›llar› aras›nda en çok de¤iﬂiklik yap›lan bir madde de Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355'nci maddesidir. Vergi Usul
Kanunu'nun “Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza” baﬂl›kl› mükerrer
355'nci maddesi dikkatlice analiz edildi¤inde, bu maddenin 1999 y›l›ndan sonraki y›llar içinde sürekli geniﬂletildi¤i, maddeye f›kralar,
cümleler ﬂeklinde eklemeler yap›ld›¤› görülmektedir. Madde baﬂl›¤› ceza öngören bir hüküm özelli¤i taﬂ›mamaktad›r ve çok say›da baﬂka
maddelere at›f yapmaktad›r. Bu nedenle kesilecek özel usulsüzlük cezas›n›n ba¤land›¤› fiillerin aç›k de¤ildir. Örne¤in, muayenehanesinde
kredi kart› pos cihaz› bulundurmayan bir doktora, Vergi Usul Kanunu'nun 353'ncü maddesine göre mi; yoksa pos cihaz› kullanma
zorunlulu¤unun Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 257'nci maddesinin verdi¤i yetkiye dayanarak Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan zorunlu hale
getirilmiﬂ olmas› nedeniyle, mükerrer 355'nci maddeye göre mi ceza kesilece¤i tart›ﬂmal›d›r.
Ancak bu madde hükmünün yaratt›¤› en büyük sorun, özellikle elektronik ortamda verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin
verilmemesi halinde uygulanacak ceza ile ilgilidir. Bu maddeye 5398 say›l› kanunla eklenen bir bentle, elektronik ortamda beyanname
ve bildirim vermeyenlere özel usulsüzlük cezas› kesilece¤i hükme ba¤lanm›ﬂt›r. 5398 say›l› kanun “torba kanun” olarak adland›r›lan
bir kanundur. Bu “torba kanunun” ilgili madde gerekçelerinde ise, Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355'nci maddesiyle ile ihdas
edilen ve kesilecek cezan›n dayana¤› olabilecek aç›kl›kta, akla yatk›n bir ifade yer almamaktad›r. Madde metninde yer alan; “elektronik
ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmamas› halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezas›” ifadesinden kanun
koyucunun ne kastetti¤i aç›k de¤ildir.
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Ayr›ca, “…beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmamas›…” ifadesi farkl› ﬂekillerde yorumlanabilecek anlamlar taﬂ›maktad›r.
Öte yandan, elektronik ortamda verilmesi gereken beyannamelerin verilmemesinden dolay› bu maddeye göre kesilmesi öngörülen
özel usulsüzlük cezas›na iliﬂkin hükmün, kanunla ihdas edilmiﬂ gibi görünmesine ra¤men, Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 257'nci
maddesinde eﬂ zamanl› olarak yap›lan kanun de¤iﬂikli¤ine dayand›r›ld›¤› ve bir genel tebli¤ (346 say›l› Vergi Usul Kanunu Genel
Tebli¤i) ile ceza uygulamas›na yön verildi¤i görülecektir. (Somuncu, 2009)
Bu madde ile ilgili itiraz baﬂvurusunda bulunan vergi Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'ne Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355'nci
maddesinin birinci f›kras›n›n Anayasa'n›n 2, 10, 13, 38 ve 125'nci maddelerine ayk›r›l›¤› iddias› ile anayasaya ayk›r›l›k baﬂvurusunda
bulunmuﬂtur.
Baﬂvuru gerekçesinde ﬂu ifadeler yer alm›ﬂt›r:
“213 say›l› Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355. maddesinin birinci f›kras›n›n aç›k bir düzenleme içermemesi nedeniyle yasal beyanname
verme süresini izleyen 30'ncu günden sonra elektronik ortamda beyanname verenlere de özel usulsüzlük cezas› kesilmes, uygulamada
idarenin (dava konusu olayda oldu¤u gibi) k›yas yoluyla ceza takdir etmesi gibi hukukun temel ilkelerine ayk›r› sonuçlar›n do¤mas›na
yol açt›¤› gibi, farkl› uygulamalara ve farkl› kararlar›n verilmesine de sebep olmaktad›r.
‹tiraz konusu kural, para cezas›n›n belirlenmesine iliﬂkin oldu¤undan bunun suç ve cezadaki yasall›k ilkesi gere¤i objektiflik ve
genellik esaslar›na göre kesin ve aç›k bir biçimde düzenlenmesi gerekmektedir. Dava konusu olayda, daval› idarece davac› ad›na
'Bilgi Vermekten Çekinenler ile 256, 257 ve Mükerrer 257 nci Madde Hükmüne Uymayanlar ‹çin Ceza' baﬂl›kl› mükerrer 355.
maddesinin birinci f›kras› uyar›nca ceza uygulanm›ﬂsa da an›lan f›kra hükmünde elektronik ortamda beyanname verilmemesi
durumunda özel usulsüzlük cezas› kesilece¤ine iliﬂkin bir düzenleme bulunmamaktad›r. Ceza hukukunun temel ilkelerinden olan
belirlilik ilkesi, yani, suç tan›mlar›nda esnek ve yoruma yer veren ifadeler kullan›lmas›n› yasaklayan ilke, kanunsuz suç ve ceza olmaz
ilkesinin vazgeçilmez tamamlay›c›s›d›r. ‹darenin keyfi davranmas›n› önleyen bu ilkenin idari yapt›r›mlarda da geçerli k›l›nmas›, hukuk
devleti iddias›ndaki her ülke için vazgeçilmez bir zorunluluktur. Ayn› ﬂekilde, yasall›k ilkesinin do¤al bir sonucu olarak, k›yas yoluyla
yeni bir suç öngörülemeyece¤i gibi, idari yapt›r›m› gerektiren davran›ﬂlar da k›yas yoluyla uygulanamayacakt›r.
Bu nedenlerle, itiraz konusu f›kra Anayasa'n›n 38. maddesine ayk›r›d›r.”
Bu madde ile ilgili olarak ülke genelinde pek çok dava aç›lm›ﬂ ve mahkemelere Anayasaya ayk›r›l›k iddialar› iletilmiﬂ oldu¤u, bu
hükmün Anayasaya ayk›r›l›k teﬂkil etti¤i ileri sürülmüﬂtür. (Sakal, Alpaslan, 2006, Somuncu, 2009) Ancak ilgili hüküm oyçoklu¤u
ile Anayasa'ya ayk›r› bulunmam›ﬂ ve itiraz baﬂvurusu reddedilmiﬂtir.
Anayasa Mahkemesi karar›nda5, “213 say›l› Yasa'n›n mükerrer 355. maddesinin itiraz konusu birinci f›kras›nda, bu Yasa'n›n mükerrer
257. maddesi uyar›nca getirilen zorunluluklara uyulmamas› durumunda kesilecek olan özel usulsüzlük cezalar›na yer verilmiﬂtir. Kuralda,
cezalar belirlenmiﬂ, cezaya tabi tutulan eylemler ise mükerrer 257. maddeye göre getirilen zorunluluklara uymama olarak gösterilmiﬂtir.
Mükerrer 257. maddede, Maliye Bakanl›¤›'n›n hangi konularda düzenleme yapaca¤› belirlenmiﬂtir.
Maliye Bakanl›¤›'na yetki yasayla verilmiﬂtir. Bu yetkiye dayan›larak, genel nitelikte olan tebli¤lerle yap›lan düzenlemeler Resmi
Gazete'de yay›mlanmakta, mükelleflere hangi zorunluluklar›n getirildi¤i duyurulmakta ve güvence sa¤lanmaktad›r.
Suç say›lan eylem ve cezas› yasada gösterildikten sonra yasama organ›n›n uzmanl›k ve yönetim tekni¤ine iliﬂkin konularda önlemler
al›nmas› amac›yla yürütme organ›na yetki vermesi, suçun idari düzenlemelerle ortaya konulmas› anlam›na gelmez. Demiﬂtir.
Bu karara karﬂ› oy veren üyelerin karﬂ› oy gerekçeleri dikkatle incelenecek olursa; Anayasa Mahkemesi'nin daha önce vermiﬂ oldu¤u
bir kararda6, Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 257'nci maddesinin anayasaya ayk›r› bulmayan ve oy çoklu¤u ile verilen karar›nda
karﬂ› oy veren üyelerin gerekçeleri ile benzer anayasal ihlallere dikkat çekildi¤i görülecektir. Buradaki anayasal ihlal, yürütme
organ›n›n bir parças› olan Maliye Bakanl›¤›'na ceza ihdas etme yetkisi verilmesidir. Her iki karar aras›nda yaklaﬂ›k yirmi y›l vard›r.
Ancak Anayasa Mahkemesi'nin 1991 y›l›nda Vergi Usul Kanunu 'nun mükerrer 257'nci maddesinin iptali için aç›lan davada verdi¤i
ret karar›n›, yaklaﬂ›k yirmi y›l sonra Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355'nci maddesi için tekrarlam›ﬂ oldu¤u ve eski karar›n›n
arkas›nda durdu¤u söylenebilir.

5

AYMK, 13.1.2011 tarih ve E: 2009/21, K:2011/16, R.G., 02.04.2011-27893

6

AYMK 15.10.1991 tarih ve E.1990/29; K.1991/37, R.G., 05 02 1992-21133.
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2.2. 1999 Y›l›nda Meydana Gelen Depremler Sonras›nda Yap›lan Vergisel Düzenlemeler Konusunda Anayasa Ayk›r›l›k
‹ddialar› ve Sonuçlar›
1999 y›l›nda Marmara Bölgesinde meydana gelen depremler sonras›nda yap›lan vergi düzenlemeleri bugün dahi tart›ﬂ›lmaya devam
etmektedir. Bilindi¤i üzere bu vergilerin bir k›sm› geçmiﬂ dönemlere ait vergi konular›na konulan ek vergiler, bir k›sm› ise, yeni ihdas
edilmiﬂ vergilerdir.
1999 y›l›nda meydana gelen depremler sebebiyle 26.11.1999 tarih ve 4481 say›l› "17.8.1999 ve 12.11.1999 Tarihlerinde Marmara
Bölgesi ve Civar›nda Meydana Gelen Depremin Yol Açt›¤› Ekonomik Kay›plar› Gidermek Amac›yla Baz› Mükellefiyetler ‹hdas› ve
Baz› Vergi Kanunlar›nda De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun" ç›kart›lm›ﬂt›r.
Bu kanunun 1, 6, 7 ve 9'ncu maddelerinin, Anayasa'n›n 2'nci ve 73'ncü maddelerine ayk›r›l›¤› sav›yla iptali ve yürürlü¤ünün durdurulmas›
istemiyle ana muhalefet partisi taraf›ndan Anayasa Mahkemesi'ne iptal baﬂvurusunda bulunulmuﬂtur.
‹ptal baﬂvurusunda ileri sürülen Anayasaya ayk›r›l›k iddialar› Anayasan›n çeﬂitli ilkelerini esas almaktad›r. Dava dilekçesinde; “K›saca,
4481 say›l› Kanun'un 6. maddesi, vergilendirilmiﬂ bina, arsa ve arazilerin ek vergilerle bir daha vergilendirilmesi, ek emlak vergisinin
geçmiﬂe dönük olarak al›nmas›, ek vergilemede; mükelleflerin ödeme güçlerinin hiç dikkate al›nmamas›; vergi yükünün adaletli ve
dengeli da¤›l›m› ilkesinin ihlâl edilmesi; bak›m›ndan Anayasa'n›n 73. maddesine ayk›r›d›r.” savlar›n›n ileri sürüldü¤ü görülmektedir.
Ayr›ca ek motorlu taﬂ›tlar vergisiyle ilgili düzenlemelerin de hem kanunlar›n geçmiﬂe yürümezli¤i ilkesine hem de ödeme gücü ve
adalet ilkelerine ayk›r›l›¤› ileri sürülmüﬂtür.
Anayasa Mahkemesi karar›nda davada ileri sürülen ayk›r›l›k iddialar›n›, “kamu yarar›” gerekçesiyle reddetmiﬂtir. Anayasa Mahkemesi
karar›nda bu durum ﬂöyle ifade edilmiﬂtir: (…) Ancak, Yasa'n›n genel gerekçesinde de belirtildi¤i gibi, deprem nedeniyle oluﬂan
ekonomik kay›plar›n giderilmesi ve toplumsal dayan›ﬂman›n sa¤lanmas› gibi sosyal ve ekonomik koﬂullar›n zorunlu k›ld›¤› nedenlerle,
ek vergi getirilmesinde kamu yarar›n›n gözetildi¤i aç›kt›r. (…)
(…)Aç›klanan nedenlerle, dava konusu düzenleme Anayasa'n›n 2. ve 73. maddelerine ayk›r› de¤ildir. ‹ptal isteminin reddi gerekir.”
Anayasa Mahkemesi'nin bu davada oyçoklu¤u ile iptal baﬂvurusunun reddine karar vermiﬂtir. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin daha
önceki Ekonomik Denge Vergisi karar›7 hat›rlanacak olursa, yüce mahkemenin yine daha önce verdi¤i bir karar›n›n arkas›nda durdu¤u
ve “ikinci defa bir defaya mahsus olarak” karar verdi¤i söylenebilir. Karardan ﬂu al›nt›y› yapmakla yetinelim:
“Ekonomik denge vergisinin, gelir ve kazançlar üzerinden bir kez kabul edilebilir bir oranda al›nan ba¤›ms›z bir vergi olmas› ve malî
gücü daha zay›f olan ücretlilerin çok büyük kesimini kapsam d›ﬂ›nda b›rakmas› nedeniyle sosyal devlet ilkesine de ayk›r› düﬂtü¤ü
söylenemez.”
Bu davada verilen ret karar›na karﬂ› oy veren bir üyenin ek gelir vergisi ile ilgili ifadeleri, vergi yasalar› yap›l›rken yasa koyucunun
ne derece hassas davranmas› gerekti¤ine iﬂaret etmektedir:
“Mükelleflerin 1998 y›l›nda beyan ettikleri matraha dayal› bu ek vergilendirmeyi vergide yasall›k ilkesiyle ba¤daﬂt›rmak olanakl›
de¤ildir. Hukuksal güvenlik vergi yasalar›n›n da geçmiﬂe uygulanmamas›n› gerektirir. 1998 y›l› vergi matrahlar›n›n esas al›narak
bunun % 5 oran›nda yeniden vergilendirilmesi verginin müterakkili¤i, malî güce göre al›nmas› ilkeleriyle de ba¤daﬂmamaktad›r.”
2.3. Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi ‹le ‹lgili Yap›lan Baz› Düzenlemelere Karﬂ› Aç›lan ‹ptal Davalar› ve Sonuçlar›
Bugün yürürlükte olan Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi Kanunu 1963 tarihlidir. Y›llar içinde çok kapsaml› olmayan de¤iﬂiklikler yap›lsa da
kanunun genel yap›s› çok fazla de¤iﬂmemiﬂtir.
Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi Kanunu'nda 2000 y›l›nda yap›lan baz› düzenlemeler çal›ﬂmam›z›n kapsam› ve amac› bak›m›ndan önem arz
etmektedir. Söz konusu kanun, 30.11.2000 tarih ve 4605 say›l› “Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu, Gelir Vergisi
Kanunu, Katma De¤er Vergisi Kanunu ‹le 4306 Ve 4481 Say›l› Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas› Ve Kurumlar Vergisi Kanununa Bir
Geçici Madde Eklenmesi Hakk›nda Kanun” dur.
7

AYMK, 6.7.1995 tarih ve E:1994/80, K: 1995/27, R.G.,02.02.1996-22542.
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Bu kanun ile Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi Kanunu'nun 10'ncu maddesinin Bakanlar Kurulu'na vergi miktarlar›n› üç ﬂekilde art›rma yetkisi
verilmiﬂ ve bu yetkinin kullan›m›nda baz› kriterler belirlenmiﬂtir.
Bu yetkiye göre Bakanlar Kurulu;
- Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi Kanunu'nda yer alan vergi miktarlar›n› do¤rudan yirmi kat›na kadar,
- Her takvim y›l› baﬂ›ndan geçerli olmak üzere, önceki y›lda uygulanan vergi miktarlar›n›n o y›l için Vergi Usul Kanunu hükümlerine
göre tespit edilip ilân olunan yeniden de¤erleme oran›na göre art›r›lmas›yla bulunan vergi miktarlar›n› yirmi kat›na kadar,
- Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi Kanunu'nun 10'ncu maddesinin 4605 say›l› Kanun ile de¤iﬂik üçüncü f›kras›n›n (a) bendi uyar›nca, yeniden
de¤erleme oran›n›n % 50 fazlas›n› geçmemek, % 20'sinden az olmamak üzere saptayaca¤› yeni oranlar uygulanarak belirlenmiﬂ
olan vergi miktarlar›n› ayr›ca yeniden yirmi kat›na kadar art›rabilecektir.
Bu düzenlemeler hakk›nda da ana muhalefet partisi taraf›ndan Anayasa Mahkemesi'ne iptal davas› aç›lm›ﬂt›r. ‹ptal davas› dilekçesinde,
getirilen düzenlemenin, vergilerin kanunla konulmas›n›, de¤iﬂtirilmesini ve kald›r›lmas›n› ifade eden vergilerin kanunili¤i ilkesini,
mükelleflerin vergileme dönemi baﬂlamadan hangi matrah üzerinden ne kadar vergi ödeyeceklerini bilmeleri için gerekli olan
vergilerin belirlili¤i ilkesini zedeledi¤i, TBMM'ye ait olan vergi miktar›n›n kanunla artt›r›lmas› yetkisinin Bakanlar Kurulu'nca
kullan›lmas›n›n ise, hiçbir devlet organ›n›n Anayasa'dan ald›¤› yetkiyi baﬂka bir organa devredemeyece¤i ilkesiyle ba¤daﬂmad›¤›,
mükellefin ödeyece¤i vergi borcunun miktar›n› bilememesinin de keyfili¤e yol açaca¤› ileri sürülerek kural›n, Anayasa'n›n 2, 5, 7
ve 73'ncü maddelerine ayk›r›l›l›¤› sav›yla iptali istenilmiﬂtir.
Anayasa Mahkemesi bu karar›nda baﬂvurunun Anayasaya ayk›r›l›k sorunu bak›m›ndan de¤erlendirilmesi ile ilgili aç›klamalar›nda
çok önemli tespitler yapm›ﬂt›r:8
“Dava dilekçesinde, getirilen düzenlemenin, vergilerin kanunla konulmas›n›, de¤iﬂtirilmesini ve kald›r›lmas›n› ifade eden vergilerin
kanunili¤i ilkesini, mükelleflerin vergileme dönemi baﬂlamadan hangi matrah üzerinden ne kadar vergi ödeyeceklerini bilmeleri için
gerekli olan vergilerin aç›kl›¤› ilkesini zedeledi¤i, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait olan vergi miktar›n›n kanunla artt›r›lmas›
yetkisinin Bakanlar Kurulu'nca kullan›lmas›n›n ise, hiçbir devlet organ›n›n Anayasa'dan ald›¤› yetkiyi baﬂka bir organa devredemeyece¤i
ilkesiyle ba¤daﬂmad›¤›, mükellefin ödeyece¤i vergi borcunun miktar›n› bilememesinin de keyfili¤e yol açaca¤› ileri sürülerek kural›n,
Anayasa'n›n 2., 5., 7. ve 7'ncü maddelerine ayk›r›l›l›¤› sav›yla iptali istenilmiﬂtir.(…)
(…)Hukuk devletinde kuﬂkusuz ki, devlete kaynak sa¤lamak amac›yla da olsa vergilendirmenin temel ilkelerinin gözetilmesi,
vergilendirmeye iliﬂkin yasalarda bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunmas› ve böylece hukuk güvenli¤inin sa¤lanmas› gerekir.
Bireylerin sosyal ve ekonomik durumlar›n› etkileyecek keyfi uygulamalara neden olmamas› için, vergilendirmede, vergiyi do¤uran olay›n
ve vergilerin matrah ve oranlar›n›n yukar› ve aﬂa¤› s›n›rlar›n›n, tarh ve tahakkuklar›n›n, tahsil usullerinin, yapt›r›mlar›n›n ve zamanaﬂ›m›
gibi belli baﬂl› temel ö¤elerinin yasalarla belirlenmesi gerekir. Ancak, yasa ile her konuyu bütün kapsam ve ayr›nt›lar›yla düzenlemenin
olanakl› bulunmad›¤› durumlarda çerçevesi çizilerek bu s›n›rlar içinde kalmak koﬂuluyla uygulamaya iliﬂkin konularda yürütme organ›na
aç›klay›c› ve tamamlay›c› nitelikte düzenleyici idarî iﬂlem yapma yetkisi verilebilir.
Anayasa'n›n 73. maddesinin dördüncü f›kras›nda, "vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerin muafl›k, istisnalar ve indirimleriyle
oranlar›na iliﬂkin hükümlerinde kanunun belirtti¤i yukar› ve aﬂa¤› s›n›rlar içinde de¤iﬂiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir"
denilmektedir. Buna göre, Bakanlar Kurulu, yasan›n belirtti¤i alt ve üst s›n›rlar içinde de¤iﬂiklik yapabilecek, ancak bu s›n›rlar› aﬂacak
biçimde herhangi bir düzenleme getiremeyecektir. Bakanlar Kurulu'na verilen bu yetki istisnai bir yetkidir. Vergilendirmede esas
kural, vergilerin kanunla konulup, kald›r›lmas› ve de¤iﬂtirilmesidir. Nitekim 73. maddenin son f›kras›na iliﬂkin gerekçede vergi yükünün
muafl›¤› ve istisnalar›n zamanla artan oranla düﬂmesini engellemek üzere kanunla Bakanlar Kurulu'na yetki verilmesinin kabul
edildi¤i belirtilmiﬂtir. Ancak Bakanlar Kurulu'na tan›nan yetkinin çok geniﬂ olmas›, verginin yasall›¤› ilkesinin zedelenmesine yol
açarak yasama yetkisinin yürütme organ›na devri sonucunu do¤urabilece¤inden kabul edilemez.
Motorlu taﬂ›tlar vergisinde vergiler maktu olarak belirlendi¤inden zamanla vergi tutarlar›n›n aﬂ›nd›¤› bir gerçektir. Verginin bu ﬂekilde
azalmas›n› önlemek amac›yla vergi yasalar›nda baz› düzenlemeler yer almaktad›r. Ekonomik koﬂullar›n vergi gelirlerini azalt›c›
etkilerinin giderilebilmesini sa¤lamak amac›yla motorlu taﬂ›tlar vergisi de yeniden de¤erleme yöntemine ba¤lanm›ﬂt›r.
8

AYMK, 16.01.2003 tarih ve E. 2001/36, K. 2003/3, R.G. 21.11.2003-25296.
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Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi Kanunu'nun yetki baﬂl›kl› 10. maddesine göre, vergi miktarlar› yeniden de¤erleme oran›nda her y›l artmakta
ve bu usulle maktu vergilerin zamanla aﬂ›nmas› önlenmektedir. Ancak, dava konusu kuralla belirtilen art›ﬂ›n yeterli olmamas› veya
de¤iﬂen ekonomik koﬂullara uygunlu¤un sa¤lanmas› amac›yla Bakanlar Kurulu'na yeniden de¤erleme oran›n›n %50 fazlas›n›
geçmemek, %20 sinden az olmamak üzere yeni oranlar belirleme yetkisi de verilmiﬂtir. Buna ek olarak Bakanlar Kurulu'na bir de
bu tutarlar› yirmi kat›na kadar art›rma yetkisinin verilmiﬂ olmas›, yasama yetkisinin devrine yol açan ve vergi adaleti ile ba¤daﬂmayan
ölçüsüz bir düzenlemedir.
‹ptali istenilen kuralla vergi miktar›n›n, taﬂ›tlar›n teknik özellikleri ve/veya kulland›klar› yak›t türleri, kullan›m amaçlar›na göre ayr›
ayr› veya topluca yirmi kat›na kadar artt›r›labilmesi için Bakanlar Kurulu'na yetki verilmesi, keyfi bir uygulamaya neden olabilece¤inden
hukuk güvenli¤i ilkesi ile de ba¤daﬂmamaktad›r.
Aç›klanan nedenlerle, Anayasa'n›n 2 ve 73'ncü maddelerine ayk›r› olan kural›n iptali gerekir.”
Sonuç olarak 197 say›l› Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi Kanunu'nun 10'ncu maddesinin üçüncü f›kras›n›n (b) bendinin Anayasa'ya ayk›r›
oldu¤una ve iptaline, oybirli¤iyle karar vermiﬂtir.
Bu karar okundu¤unda ﬂöyle bir soru akla gelmektedir. ‹ptal edilen bu kanun maddesinin kanunlaﬂma sürecinde nas›l geliﬂmeler
yaﬂanm›ﬂt›r? Yasma organ›ndaki süreçte, Anayasa'n›n 73'ncü maddesinin 4'ncü f›kras›nda yer alan en temel anayasal ilke konusunda
uyar›da bulunulup bulunulmad›¤› da merak uyand›rm›ﬂt›r.
Konuyla ilgili olarak incelenen TBMM tutanaklar›ndan ﬂu tespitler yap›lm›ﬂt›r. 21'nci Dönem Meclis Plân ve Bütçe Komisyonunda
yap›lan görüﬂmeler s›ras›nda baz› muhalefet milletvekillerinin, Bakanlar Kurulu'na böyle bir yetki verilmesinin Anayasaya ayk›r›
olaca¤› gerekçesiyle tasar›ya muhalefet ﬂerhi koyduklar› görülmektedir. Buna ra¤men Bakanlar Kurulu'na vergi miktar›n› art›rma
yetkisi veren bu tasar› kanunlaﬂm›ﬂt›r.9
Bu geliﬂmeleri yine bir soru ile de¤erlendirmek yerinde olacakt›r. Anayasal kurallara, hatta bu konudaki uyar›lara ra¤men yasama
organ›nda Anayasa'ya aç›kça ayk›r›l›k teﬂkil eden bu tür vergisel düzenlemelerin yap›lmas›; “vergide dayatma” veya “vergide
inatlaﬂma” olarak kavramlaﬂt›r›labilir mi?
Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi Kanunu'nda, 2004 y›l›nda 5035 say›l› kanunla yap›lan düzenleme ile vergi matrah›na esas olacak tarifelerde
önemli de¤iﬂikler yap›lm›ﬂt›r. Örne¤in, binek otomobili, arazi taﬂ›t› ve kapt›kaçt› olarak tan›mlanan araçlar›n vergi matrah›, düzenlemeden
önce araçlar›n kilogram olarak a¤›rl›¤›na ve yaﬂ›na göre belirlenmekteydi. 2004 y›l›nda yap›lan bu de¤iﬂiklik ile bu araçlar›n vergi matrah›
motor hacimlerine ve yaﬂlar›na göre hesaplanmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Bu de¤iﬂiklik için de ana muhalefet partisi taraf›ndan Anayasa
Mahkemesi'ne iptal baﬂvurusunda bulunulmuﬂtur. Ancak Anayasa Mahkemesi bu tarife de¤iﬂikliklerini Anayasaya ayk›r› bulmam›ﬂt›r.10
2009 y›l›nda aç›lan bir davada ise Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi Kanunu'nun 2004 y›l›nda de¤iﬂtirilen (I) say›l› tarifesinde yer alan “Arazi Taﬂ›tlar›”
ifadesinin Anayasaya ayk›r› oldu¤u gerekçesiyle vergi mahkemesi taraf›ndan Anayasa Mahkemesi'ne itiraz baﬂvurusu yap›lm›ﬂt›r.
Bu davada itiraz yoluna baﬂvuran vergi mahkemesi, örnek baz› hesaplamalarla dava konusunu detayl› bir biçimde aç›klam›ﬂt›r. Buradan
bir al›nt› yap›lacak olursa, ayn› motor hacmine sahip, ayn› marka ve model fakat sadece önden çekiﬂli ya da arkadan itiﬂli olan aç›k
kasal› bir kamyonetin 2007 y›l›nda ödenecek motorlu taﬂ›tlar vergisinin 709,00 TL, bütün tekerlekleri motordan güç alan ve arazi taﬂ›t›
kavram›na giren ayn› motor hacmine sahip, ayn› marka ve model aç›k kasal› kamyonet için 2007 y›l›nda ödenecek motorlu taﬂ›tlar vergisi
11.845,00 TL oldu¤u, bu durumun, Anayasan›n mali güce göre vergi ödeme ve kanun önünde eﬂitlik ilkelerine ayk›r› oldu¤u ileri
sürülmüﬂtür. Ancak Anayasa Mahkemesi, Anayasa'n›n 152'nci maddesi ile 2949 say›l› Anayasa Mahkemesinin Kuruluﬂu ve Yarg›lama
Usulleri Hakk›nda Kanun'un 28'nci maddesine göre, Anayasa Mahkemesi'nin iﬂin esas›na girerek verdi¤i ret karar›n›n (2004 y›l›nda
verilen ret karar›) Resmî Gazete'de yay›mlanmas›ndan sonra on y›l geçmedikçe ayn› kanun hükmünün Anayasa'ya ayk›r›l›¤› iddias›yla
tekrar baﬂvuruda bulunulamayaca¤› gerekçesiyle iptal baﬂvurusunu reddetmiﬂtir.
Sonuç olarak, 197 say›l› Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi Kanunu'nun, 25.12.2003 günlü, 5035 say›l› Yasa'n›n 23. maddesiyle de¤iﬂtirilen
5. maddesindeki (I) say›l› tarife'de yer alan “…arazi taﬂ›tlar› …” ibaresinin iptaline iliﬂkin itiraz baﬂvurusunun, Anayasa'n›n 152.
ve 2949 say›l› Yasa'n›n 28'nci maddesi gere¤ince reddine karar verilmiﬂtir.11
9 Muhalefet ﬁerhi: 13.11.2000 1/776 say›l› 197 say›l› Motorlu Taﬂ›tlar, 1318 say›l› Finansman Kanunu, 4306 say›l› E¤itim Vergisi Kanunu, 4481 say›l› Marmara
Depremi Vergi Kanunu, 193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu ve 5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunlar›nda De¤iﬂiklik Yapan Kanun Tasar›s›na ait muhalefet ﬂerhimiz
aﬂa¤›da arz edilmiﬂtir.
1. Motorlu taﬂ›tlara uygulanacak verginin 20 kat›na kadar art›r›lma yetkisinin hükümete verilmesi, TBMM idaresine, vergi koyma yetkisine müdahaledir.
Bakanlar Kurulu KHK ç›karma yetkisi ile dahi vergi koyamaz.
2. Motorlu taﬂ›tlara uygulanan vergilerde farkl›l›k makul ve hakl› s›n›rlarda olmas› gerekir. Getirilen hükümle ayn› teknik özelliklere sahip, ayni model iki
taﬂ›ttan birine kulland›¤› yak›t farkl›l›¤› sebebiyle 20 kat vergi uygulanmas› hak ve adalet ölçülerine ayk›r›d›r.
3. Dar gelirli aileler sahip olduklar› taﬂ›tlar› masraftan kaçmak için çok s›n›rl› kullanmaktad›rlar. Bu kanun ç›k›p vergiler 20 kat art›nca bu taﬂ›tlar› satmak
zorunda kalacaklard›r. (http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem21/yil01/ss539m.htm, Eriﬂim tarihi, 20.02.2012)
10

AYMK, 23.6.2004 tarih, E. 2004/14, K.2004/84, R.G, 22.10.2005-25974.

11

AYMK, 20.1.2011 tarih ve E. 2009/65, K.2011/24, R.G.02.04.2011-27893.
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Burada Anayasa'n›n 152'nci maddesi ile 2949 say›l› Anayasa Mahkemesinin Kuruluﬂu ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanun'un
28'nci maddesine göre, Anayasa Mahkemesi'nin iﬂin esas›na girerek verdi¤i ret karar›n›n Resmî Gazete'de yay›mlanmas›ndan sonra
on y›l geçmedikçe baﬂvuruda bulunulamayaca¤› hükmünün ortaya ç›kard›¤› teknik bir engel sebebiyle iptal baﬂvurusunun reddedildi¤i
görülmektedir. Ancak dava konusu olaydaki durum aç›kça eﬂitlik ilkesi ve mali güce göre vergileme ilkesine ayk›r› görünmektedir.
Bu durumda, Anayasa'n›n 152'nci maddesi ile 2949 say›l› Anayasa Mahkemesinin Kuruluﬂu ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanun'un
28'nci maddesiyle düzenlenmiﬂ olan on y›l geçmedikçe baﬂvuru yapamama süresinin de tart›ﬂ›lmas› gerekti¤i söylenebilir.
Burada Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi ile ilgili bir tespit yapmak yerinde olacakt›r. 1963 tarihli olan bu vergi günümüz koﬂullar›nda teknolojik
geliﬂmeleri tam olarak kavrayabilen, adaletli bir vergi olma özelli¤ini kaybetmiﬂtir. Ayr›ca bu vergi zaman zaman ülkedeki krizler
veya deprem vb. olaylarda al›nan bir ek kaynak yaratmak için baﬂvurulan12 bir gelir kayna¤›d›r. Art›k daha modern bir vergileme
ölçüsü ile Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi al›nmas› zaman› gelmiﬂtir. Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi için literatürde en adaletli vergileme ölçüsü
olarak, emisyona göre vergileme önerilmektedir.
2.4. Motorlu Taﬂ›tlardan al›nan Özel Tüketim Vergisi ‹le ‹lgili Baz› Düzenlemelere Karﬂ› Aç›lan
‹ptal Davalar› ve Sonuçlar›
Özel Tüketim Vergisi Kanunu 2002 y›l›nda yürürlü¤e girmiﬂtir. 06.06.2002 tarih ve 4760 say›l› Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun genel
gerekçesinde, “Özel tüketim vergisi uygulamas› ile belirli ve az say›da mal grubu kapsama al›narak bir yandan söz konusu mallar›n
vergilendirilmesine iliﬂkin oldukça karmaﬂ›k hale gelen mevcut yap›n›n basitleﬂtirilmesi sa¤lanmakta, di¤er yandan ise basitleﬂen
sistem yard›m›yla yükümlülerin vergiye gönüllü uyumlar›n›n katk› sa¤lanmas› hedeflenmektedir. Dolayl› vergiler alan›nda ciddi bir
basitleﬂtirme öngören bu Tasar›yla 16 adet vergi, harç, fon ve pay yürürlükten kald›r›lmaktad›r.” ifadeleri yer almaktad›r.
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun yürürlü¤e girmesiyle birlikte, motorlu taﬂ›tlardan al›nan Taﬂ›t Al›m Vergisi, Ek Taﬂ›t Al›m Vergisi
ve Çevre Fonu, Trafik Tescil Harc›, E¤itime Katk› Pay› ve Özel ‹ﬂlem Vergisi kald›r›lm›ﬂt›r. Yeni uygulamaya göre Gümrük Tarife
‹statistik Pozisyon (GT‹P) numaralar› itibariyle tespit edilen ve Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli II say›l› listede say›lan motorlu
araçlardan Karayollar› Trafik Kanunu ve Karayollar› Trafik Yönetmeli¤i uyar›nca kay›t ve tescile tabi olanlar›n ilk iktisab› verginin
konusunu teﬂkil etmektedir.
Ancak baz› motorlu araçlar tescil yap›ld›ktan sonra bir tak›m tadilatlar yap›larak, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun II say›l› tarifesinde
yer alan GT‹P'ye giren ve baﬂka bir araca dönüﬂtürülmektedir. Bir baﬂka anlat›mla yük taﬂ›mak için imal edilmiﬂ bir araç sat›n
al›nd›ktan sonra, yolcu taﬂ›maya uygun bir araca dönüﬂtürülmektedir. Bu durumda ödenmesi gereken Özel Tüketim fark› ortaya
ç›kmaktad›r. Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun ilgili hükmü, ortaya ç›kan bu Özel Tüketim Vergisi fark›n›n araç sahibi taraf›ndan
ödenmesi gerekti¤ini düzenlemektedir.
Bu konuda Anayasa Mahkemesi'ne yap›lan bir itiraz baﬂvurusunda vergi mahkemesi, itiraz dilekçesinde ﬂu gerekçeler ile anayasaya
ayk›r›l›k iddias›nda bulunmuﬂtur:
“4760 say›l› Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15. maddesinin 2 numaral› f›kras›n›n (b) bendinde yer alan “(II) say›l› listedeki mallardan
kay›t ve tescile tâbi olanlar›n, ilk iktisap tarihinden itibaren beﬂ y›l içinde 87.02 (Otobüs ve midibüs hariç), 87.03 veya 87.04 (“Di¤erleri”
grubu hariç) tarife pozisyonlar›nda yer alan mallara dönüﬂtürülmesi halinde, daha önce ödenen vergi mahsup edilmek suretiyle bu
mallar›n ilk iktisab›ndaki matrah esas al›narak de¤iﬂiklik uyar›nca ad›na kay›t ve tescil iﬂlemi yap›landan, de¤iﬂikli¤in kay›t ve tescili
tarihinde dönüﬂtürülen mallar için geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte özel tüketim vergisi al›n›r.” hükmünün, Anayasa'n›n 2, 10,
73. maddelerine ayk›r› oldu¤u kanaati ile bu f›kran›n iptali ve bak›lan davalar aç›s›ndan bu f›kralar›n uygulanmas›ndan do¤acak sonradan
giderilmesi güç veya olanaks›z durum ve zararlar›n önlenmesi için iptali istenilen f›kralar›n yürürlü¤ünün durdurulmas› istemiyle(…)”
‹tiraz baﬂvurusu incelendi¤inde, Anayasaya ayk›r›l›k iddias›n›n teknik bir tak›m detaylara dayand›¤› ve tan›mlar›n anlaﬂ›lmas›nda
güçlük oldu¤u görülmektedir. Ancak itiraz›n esas›, araçlar›n ilk iktisab›ndaki niteliklerinin daha sonra bir tak›m tadilatlar ve koltuk
eklemesi yap›larak de¤iﬂtirilmesi; buradaki koltuk say›s› sebebiyle ek Özel Tüketim Vergisi ödenmesinin Anayasaya ayk›r› oldu¤u
hususudur. Anayasa mahkemesi bu konuda karar›nda ﬂu tespitleri yapm›ﬂt›r:

12 26.11.1999 günlü, 4481 say›l› "17.8.1999 ve 12.11.1999 Tarihlerinde Marmara Bölgesi ve Civar›nda Meydana Gelen Depremin Yol Açt›¤› Ekonomik Kay›plar›

Gidermek Amac›yla Baz› Mükellefiyetler ‹hdas› ve Baz› Vergi Kanunlar›nda De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun 3.4.2003 günlü ve 4837 say›l› “Ekonomik
‹stikrar› Sa¤lamak ‹çin Ek Vergiler Al›nmas› Hakk›nda Kanun.
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“‹tiraz konusu kural ile 4760 say›l› Yasa'ya ekli (II) say›l› listedeki taﬂ›tlardan kay›t ve tescile tâbi olanlar›n, ilk iktisap tarihinden
itibaren beﬂ y›l içinde 87.02 (Otobüs ve midibüs hariç), 87.03 veya 87.04 (“Di¤erleri” grubu hariç) tarife pozisyonlar›nda yer alan
taﬂ›tlara dönüﬂtürülmesi halinde, daha önce ödenen vergi mahsup edilmek suretiyle ve ilk iktisab›ndaki matrah esas al›narak
de¤iﬂiklik uyar›nca ad›na kay›t ve tescil iﬂlemi yap›landan, de¤iﬂikli¤in kay›t ve tescili tarihinde dönüﬂtürülen taﬂ›tlar için geçerli
olan oran üzerinden, bu tarihte özel tüketim vergisi al›naca¤› hükme ba¤lanm›ﬂt›r. Dava konusu kuralda, araçlar›n belirtilen ﬂekilde
dönüﬂtürülmesi halinde, ek özel tüketim vergisi ödenmesi öngörülmüﬂtür. Bu kuralda, ayn› nedenle birden fazla özel tüketim vergisi
al›nmas› öngörülmemektedir. Di¤er bir deyiﬂle mükerrer vergilendirme söz konusu de¤ildir. Yasa'n›n genel kural›na göre bahsi geçen
listede yer alan kay›t ve tescile tabi araçlar›n ilk iktisab› vergiyi do¤uran olay› oluﬂturmakta iken, itiraz konusu kural genel kuraldan
farkl› olarak bu araçlar›n belli süre içinde belirtilen araçlara dönüﬂtürülmesini ek özel tüketim vergisi ödenmesini gerektiren durum
olarak düzenlemiﬂtir. Ayr›ca Yasa'n›n genel düzenlemesinden farkl› olarak bu ek verginin mükellefi de, de¤iﬂiklik uyar›nca ad›na
kay›t ve tescil yap›lan kiﬂidir. ‹tiraz konusu kuralda, ek özel tüketim vergisinin konusu, vergiyi do¤uran olay, matrah›, oran›, mükellefi,
al›nma zaman› aç›kça belirtilmiﬂtir. Söz konusu verginin ne ﬂekilde ve nereye beyan edilip ödenece¤i hususu ise Yasa ile verilen
yetkiye dayan›larak Maliye Bakanl›¤›'nca ç›kar›lan genelge ve tebli¤lerde aç›klanm›ﬂt›r. Bu durumda, ödenecek ek özel tüketim
vergisinin asli unsurlar›n›n kuralda yer ald›¤›, beyan ve ödenme ﬂekline iliﬂkin hususlar›n yasada yer almamas›n›n yasall›k ilkesini
zedelemedi¤i ve idarenin keyfi ve eﬂitli¤e ayk›r› uygulamalar›na neden olabilecek bir belirsizli¤e yol açmad›¤› anlaﬂ›ld›¤›ndan,
verginin yasall›¤› ilkesine ayk›r›l›k görülmemiﬂtir.
Aç›klanan nedenlerle kural, Anayasa'n›n 2., 10., ve 73. maddelerine ayk›r› de¤ildir.(…) 4760 say›l› Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun
15. maddesinin (2) numaral› f›kras›n›n 16.7.2004 günlü, 5228 say›l› Kanun'un 23. maddesiyle de¤iﬂtirilen (b) bendinin Anayasa'ya
ayk›r› olmad›¤›na ve itiraz›n reddine, oybirli¤iyle karar verilmiﬂtir.”13
Anayasa Mahkemesi'nin bu iptal karar› elbette yerindedir. Ancak Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli listede yer alan ve otomobillerle
ayn› özelliklere sahip di¤er baz› araçlar›n; otomobillerden daha düﬂük oranda Özel Tüketim Vergisi'ne tabi olmas›n›n yaratt›¤› vergi
adaletsizli¤i devam etmektedir. Söz konusu araçlar›n Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli II say›l› tabloda “eﬂya taﬂ›maya mahsus
araçlar” ﬂeklinde nitelendirilerek, otomobillerden daha düﬂük oranda Özel Tüketim Vergisi'ne tabi tutulmas› ile ilgili yasal düzenlemeler,
vergi tarihinde eﬂine az rastlan›r bir süreç içinde cereyan etmiﬂtir.
ﬁöyle ki; GT‹P, gümrük idaresi taraf›ndan ithal edilen mallar›n tabi olacaklar› gümrük vergisini hesaplamak için kullan›lan uluslararas›
geçerlili¤i olan bir tarifedir. Bu tarifenin Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun ve dolay›s›yla konumuzla ile ilgili olan söz konusu araçlar›n
pozisyon numaralar›: 87.03 (otomobiller) ve 87.04 (Yük taﬂ›maya mahsus araçlar) d›r. Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun bu de¤iﬂiklik
yap›lmadan önceki ilk halinde, panelvan olarak adland›r›lan ancak kapal› kasa kamyonet olarak trafi¤e tescil edilen araçlar›n ilk
iktisab›ndan sonra 5 y›l içinde kapal› olan arka k›s›mlar›na cam ve koltuk tak›larak binek otomobiline dönüﬂtürülmesi halinde; motor
hacimlerine göre aradaki ÖTV fark› arac›n sahibinden tahsil edilecekti. Ancak Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yer alan geçici bir
maddeyle 31.07.2003 tarihine kadar Özel Tüketim Vergisi fark› ödemeden; kamyonet olarak iktisap edilen araçlar›n binek otomobiline
dönüﬂtürülmesine izin verilmiﬂtir. (ÖTV yasas› 15/2 ve 19/b maddesi). Bu uygulama 1.8.2003-3.8.2004 tarihleri aras›nda kanun
hükmüne de uygun ﬂekilde devam etmiﬂtir. Dolay›s›yla 03.08.2004 tarihinden sonra kamyonet sat›n alanlar e¤er bu araçlar›n› binek
otomobiline dönüﬂtürmek isterlerse, aradaki Özel Tüketim Vergisi fark›n› ödemek zorundayd›lar.
Ancak ödenmesi gereken Özel Tüketim Vergisi fark› sebebiyle bu araçlar›n fiyatlar›, binek otomobilleriyle ayn› seviyede; hatta baz›
modellerde binek otomobilinden bile fazla olabiliyordu. Bu durumda bu araçlar›n sat›ﬂlar› yavaﬂlad› ve imalatç›, ithalatç›lardan bu
araçlar›n Özel Tüketim Vergisi'nin azalt›lmas› yönünde talepler gelmeye baﬂlad›. Bu konuya çözüm olarak bir yasal düzenleme
yap›lmas› gerekiyordu. Bu düzenleme 5398 Say›l› Özelleﬂtirme Uygulamalar›n›n Düzenlenmesine ve Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanunda ve Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun'un 28'nci maddesiyle,
yani do¤rudan vergi yasalar›nda düzenleme yapmayan bir kanunun içinde yap›ld›. (Bu tür kanunlara kamuoyunda “torba kanun”
denilmektedir.)
Yap›lan yasal düzenlemeyi anlayabilmek için sistematik bir yol takip etmek gerekmektedir.
Birinci aﬂama: Önce yasal de¤iﬂiklik ile ilgili yasa maddesini oku:
Özel Tüketim Vergisi Kanunu Madde 28- “6.6.2002 tarihli ve 4760 say›l› Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) say›l› listedeki 87.03
ve 87.04 G.T.‹.P. numaralar›nda yer alan mallar ve vergi oranlar› ekli (1) say›l› cetvelde gösterilen ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.”

13

AYMK, 10.2.2011 tarih ve E: 2007/114K. 2011/36, R.G. 14.04.2011-27905.
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‹kinci aﬂama: Sonra de¤iﬂtirilen tarifeye git:
87.04“Yük taﬂ›mas›nda kullan›l›p azami a¤›rl›¤› 3,5 tonu aﬂmayan ve yolcu taﬂ›ma kapasitesi (Yolcu taﬂ›ma kapasitesi sürücü dâhil
toplam yolcu say›s›n›n 70 kilogramla çarp›lmas› suretiyle hesaplan›r. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montaj› için bulunan
sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate al›n›r) istiap haddinin (bir arac›n güvenle taﬂ›yabilece¤i sürücü ve yolcu dâhil toplam yük
a¤›rl›¤›) % 50'sinin alt›nda olan motorlu araçlar” % 10 Özel Tüketim Vergisi'ne tabi olacakt›r.
Son aﬂama: Yap›lan de¤iﬂikli¤i anla ve uygula
Son derece karmaﬂ›k ve hiçbir vergi matrah› hesaplama tekni¤ine uygun olmayan bu düzenleme ile Özel Tüketim Vergisi'ne tabi
motorlu taﬂ›tlar aras›nda farkl› bir s›n›f yarat›lm›ﬂt›r. Böyle olunca da yukar›da verilen hesaplamadaki a¤›l›klar› teknik olarak
tutturabilen ancak otomobiller ile ayn› özelliklere sahip araçlar otomobillerden daha düﬂük Özel Tüketim Vergisi'ne tabi tutulabilir
hale getirilmiﬂtir.
Özel Tüketim Vergisi ile ilgili Anayasa Mahkemesinin yasaya uygun bularak iptal etmedi¤i Özel Tüketim Vergisi fark›n›n ödenmesi
gerekti¤ine iliﬂkin düzenleme, baﬂka tür araçlar için ayn› yasa içinde uygulanmayacak ﬂekilde düzenlenmiﬂtir. Bu tür araçlar tadilat veya
dönüﬂüm ﬂöyle dursun, art›k otomobil özellikleri ile üretilmekte ya da ithal edilmektedir. Ancak tabi olduklar› Özel Tüketim Vergisi
otomobillerden düﬂüktür. (13 Ekim 2011 tarihinden bu tip araçlar için itibaren % 15, binek otomobili ve arazi taﬂ›tlar› için motor hacmine
göre %37, %80 ve %130 olarak Özel Tüketim Vergisi al›nmaktad›r. ) Bu durum anayasan›n eﬂitlik ve vergi adaleti ilkelerine ve verginin
belirlili¤i ilkesine aç›kça ayk›r› oldu¤u halde, bu sorunun nas›l çözülece¤i belirsizdir.
Motorlu araçlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi ve Katma De¤er Vergisi konusunda 2009 y›l›nda yap›lan bir düzenleme de dikkat
çekicidir. Bu düzenleme, 5904 say›l› Gelir Vergisi ve Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun ile yap›lm›ﬂt›r. Yap›lan
düzenleme, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (II) say›l› listede yer alan mallar›n, (otobüs, minibüs, binek otomobilleri, arazi taﬂ›tlar›,
uçak, yat gibi mallar›n) Baﬂbakanl›k merkez teﬂkilat›na teslimi iﬂlemlerinin Katma De¤er Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi'nden istisna
edilmesine iliﬂkindir. Bu düzenlemenin kanunlaﬂma süreci ve sonras›ndaki geliﬂmeler ile Anayasa Mahkemesi'ne yap›lan iptal baﬂvurusu
ve Anayasa Mahkemesi'nin karar› çal›ﬂmam›z›n kapsam› ve amac› aç›s›ndan önem arz etmektedir.
Bu kanun de¤iﬂikli¤i ile ilgili TBMM Plân ve Bütçe Komisyonundaki görüﬂmelerde, tasar›ya karﬂ› oy veren üyelerin ifadeleri tutanaklarda
ﬂöyle yer alm›ﬂt›r:
“Devlet bu vergileri öderse "bir cepten öbür cebe gitmiﬂ olur, sonuç de¤iﬂmez" ﬂeklindeki bir yaklaﬂ›m›n da kabul edilmesi mümkün
de¤ildir. 10/12/2003 tarihli 5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun "Bütçe ilkeleri"ni düzenleyen 13/f Maddesinde yer
alan "tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçelerde gösterilir" ilkesi bu düzenleme ile ortadan kald›r›lmaktad›r. Saydaml›¤a ayk›r›
olan bu düzenleme ile ayr›ca bütçe disiplini de ortadan kald›r›lmaktad›r. Böylece Hükümet an›lan vergi tutarlar› kadar daha fazla ödenek
kullanma olana¤›na kavuﬂmaktad›r. Bu tutum toplam bütçe gelirlerinin özellikle de vergi gelirlerinin ciddi biçimde azald›¤› bir süreçte
hükümetin mali disiplin kayg›s›n›n olmad›¤›n› göstermektedir.(…) Bu düzenlemeleri gereksiz ve anlams›z buluyoruz. Burada dikkat çekici
olan husus, Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilen baz› tasar›larda mutlaka Baﬂbakanl›¤a bir istisna ve muafiyet getiren veya
imtiyaz tan›yan düzenlemelerin bulunmas›d›r. Bu anlay›ﬂ› do¤ru bulmuyoruz. Baﬂbakanl›k tüm devlet kurumlar›na örnek bir tutum içinde
olmal›d›r. Ayr›ca, kurumlar›n ve kurallar›n iﬂleyiﬂini, uygulama birli¤ini sa¤layacak ﬂekilde koordinasyonunu sa¤lamas› gerekmektedir.”
(http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss385.pdf, Eriﬂim: 24.02.2012)
Görülece¤i gibi, yasama sürecinde, yap›lacak düzenlemenin yarataca¤› sak›ncalara dikkat çekilmektedir. Ancak buna ra¤men tasar›
kanunlaﬂm›ﬂ ve Baﬂbakanl›k teﬂkilat›na yap›lacak araç teslimleri, Katma De¤er Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi'nden istisna edilmiﬂtir.
Daha sonra kanunun ilgili hükümleri için ana muhalefet partisi taraf›ndan Anayasa Mahkemesi'ne iptal baﬂvurusunda bulunulmuﬂtur.
Anayasa Mahkemesi iptal baﬂvurusunu oy çoklu¤u ile reddetmiﬂtir. Anayasa mahkemesi gerekçeli karar›nda14 bu konuda ﬂu ifadelere
yer verilmiﬂtir.
“Vergilendirmede genel kural, yasayla belirlenmiﬂ konu ve kiﬂilerden vergi, resim ve harç al›nmas›d›r. Yasa koyucu, kimi durumlarda
vergi kapsam›na al›nan konuyu, kimi durumlarda kiﬂileri vergi d›ﬂ›nda tutabilece¤i gibi, verginin tümünden ya da bir bölümünden
de vazgeçebilir. Vergi, resim ve harç yasalar›nda sosyal, ekonomik, mali ve kültürel amaçl› birtak›m muafl›k, istisna ve indirimler
getirilmesi, yasa koyucunun takdirine ba¤l› bir konudur.

14

AYMK, 9.6.2011 tarih ve E:2009/62, K.2011/96, R.G.21.10.2011-28091.
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Verginin, devletin egemenlik gücüne dayanarak ve kamu giderlerini karﬂ›lamak amac›yla kiﬂi ve kurumlara yüklenen bir kamu alaca¤›
oldu¤u gözetildi¤inde, iptali istenen kurallarla, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (II) say›l› listede yer alan mallar›n devlet tüzel
kiﬂili¤i içinde yer alan Baﬂbakanl›¤›n merkez teﬂkilat›na teslimi iﬂleminin katma de¤er vergisinden ve bu mallar›n Baﬂbakanl›k merkez
teﬂkilat› taraf›ndan ilk iktisab›n›n özel tüketim vergisinden istisna edilmesi yolunda getirilen düzenleme, yasa koyucunun vergilendirme
alan›ndaki takdir yetkisine dayanmakta ve Anayasa'ya ayk›r› bir yönü bulunmamaktad›r.”
Bu karara karﬂ› oy veren üyenin karﬂ› oy gerekçesinin de dikkatle okunmas›, vergileme ilkeleri aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r:
“Her iki kuralla, Baﬂbakanl›k merkez teﬂkilat› için al›nacak binek arac›, uçak ve yat gibi lüks ve pahal› birtak›m taﬂ›tlar›n ilk iktisab›nda
ve tesliminde vergi muafiyeti getirilmiﬂtir. Buna göre, Baﬂbakanl›k merkez teﬂkilat› di¤er kamu kurumlar›na ve gerçek kiﬂilerin
yan› s›ra özel hukuk tüzel kiﬂilerine k›yasla ayn› de¤erdeki araçlar› çok daha ucuza edinme olana¤›na kavuﬂturulmuﬂtur.
Anayasa'n›n 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti bütün faaliyetlerini hukuk kurallar›na uygun yürüten ve kendisini hukuk kurallar›yla
ba¤l› sayan devlettir. Anayasan›n 73. maddesinde yer alan vergi ödevi, herkesin kamu giderlerini karﬂ›lamak üzere mali gücüne göre
vergi ödemesini gerektirir.
Her ne kadar yasa koyucu kamu yarar›n› gözeterek baz› durumlarda belli konu veya kiﬂilerden vergi al›nmamas›n› öngörebilir, muafiyet
ve istisnalar tan›yabilir ise de iptali istenen kurallar›n sa¤lad›¤› ﬂekilde Baﬂbakanl›k merkez teﬂkilat›na di¤er kamu kurumlar›na ve kiﬂilere
oranla ayr›cal›k tan›man›n hakl› bir gerekçesi bulunmamaktad›r. Baﬂbakanl›k merkez teﬂkilat›n›n sa¤l›k, e¤itim, adalet gibi alanlarda
kamu hizmetini yaparken ayn› tür araçlar› vergili olarak almak durumunda bulunan di¤er devlet birimlerine göre neden böyle bir avantaja
sahip olmas› gerekti¤ine dair hakl› bir neden olmaks›z›n getirilen kural, Anayasa'n›n 2. ve 73. maddelerine ayk›r›d›r.”
2.5. Gelir Vergisi Kanunu ‹le ‹lgili Yap›lan Baz› Düzenlemelere Karﬂ› Aç›lan ‹ptal Davalar› ve Sonuçlar›
193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu'nda y›llar içerisinde en fazla de¤iﬂiklik menkul sermaye iratlar›n› düzenleyen 75'nci maddede
yap›lm›ﬂt›r. Bu de¤iﬂikliklerin d›ﬂ›nda, geçici maddelerle de baz› düzenlemeler yap›lm›ﬂt›r. Ayr›ca bu iratlar›n tevkif yoluyla
vergilendirilmesi s›ras›nda uygulanacak tevkifat oranlar› da Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesinin verdi¤i yetkiye dayanarak
Bakanlar Kurulu taraf›ndan de¤iﬂtirilebilmektedir. Hâl böyle olunca, menkul sermaye iratlar›n›n vergilendirilmesi konusunda verginin
kanunili¤i ilkesi ve bu ilkede anlam›n› bulan verginin belirlili¤i ilkesi önemli ölçüde zedelenmiﬂ, menkul sermaye irad› gelirlerinin
vergilendirilmesi baﬂl› baﬂ›na uzmanl›k isteyen bir alan haline gelmiﬂtir.
Bu konuda 2004-2009 y›llar› aras›nda yaﬂanan bir dizi hukuki geliﬂmeyi irdelemek çal›ﬂmam›z›n kapsam› bak›m›ndan yerinde olacakt›r.
30.12 2004 tarih ve 5281 say›l› “Vergi Kanunlar›n›n Yeni Türk Liras›na Uyumu ile Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanunun”
30’uncu maddesi ile 193 say›l› Kanuna eklenen geçici madde 67'nin (1) numaral› f›kras›nda;
“Bankalar ve arac› kurumlar takvim y›l›n›n üçer ayl›k dönemleri itibar›yla;
a) Al›m sat›m›na arac›l›k ettikleri menkul k›ymetler ile di¤er sermaye piyasas› araçlar›n›n al›ﬂ ve sat›ﬂ bedelleri aras›ndaki fark,
b) Al›m›na arac›l›k ettikleri menkul k›ymet veya di¤er sermaye piyasas› araçlar›n›n itfas› halinde al›ﬂ bedeli ile itfa bedeli aras›ndaki fark,
c) Menkul k›ymetlerin veya di¤er sermaye piyasas› araçlar›n›n tahsiline arac›l›k ettikleri dönemsel getirileri (herhangi bir menkul
k›ymet veya di¤er sermaye piyasas› arac›na ba¤l› olmayan), üzerinden % 15 oran›nda vergi tevkifat› yaparlar.” hükmüne yer verilmiﬂ,
Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici madde 67'nci maddesinin 14 numaral› f›kras›nda da, “Bu madde kapsam›na girmeyen ve 1.1.2006
tarihinden önce iktisap edilmiﬂ olan menkul k›ymetlerin elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan gelirlerin vergilendirilmesinde 31.12.2005
tarihi itibariyle geçerli olan hükümler uygulan›r.” hükmü yer alm›ﬂt›r.
Bu hükümler uyar›nca 1.1.2006 tarihinden itibaren dar mükellef-tam mükellef ayr›m› yap›lmaks›z›n gerçek kiﬂilerin tüm finansal
yat›r›m araçlar›ndan elde etti¤i iratlar›n gelir vergisi tevkifat oran› yüzde 15 olarak uygulanmas› gerekmekteydi.
Ancak 27.6.2006 tarih ve 5527 say›l› Kanun'un 1'nci maddesinin (a) bendi ile eklenen bu maddeye “Dar mükellef gerçek kiﬂi ve kurumlar
için bu oran %0 olarak uygulan›r” cümlesi eklendi. Böylece tam mükellef gelir sahipleri % 15 tevkif yoluyla gelir vergisi ödemek zorunda
kal›rken, dar mükellef olanlar›n hiç vergi ödememesi yönünde bir kanuni düzenleme yap›lm›ﬂ oldu.
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Bu düzenlemeye karﬂ› hem TBMM üyesi 118 milletvekili taraf›ndan, düzenlemenin Anayasa'n›n baﬂlang›ç hükümleri ile 2, 10, 11
ve 73'ncü maddelerine ayk›r›l›¤› iddias› iptal davas› aç›lm›ﬂ hem de bir Vergi Mahkemesi taraf›ndan itiraz baﬂvurusu yap›lm›ﬂt›r.
‹ptal baﬂvurusunda Türkiye'de yerleﬂik olmayan dar mükellef, gerçek kiﬂi ve kurumlar›n, Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlara
uygulanacak stopaj oran› s›f›ra indirilerek kanun önünde eﬂitlik ilkesinin zedelendi¤i ileri sürüldü¤ü görülmektedir.
Anayasa Mahkemesi bu davadaki Anayasaya ayk›r›l›k sorununu ﬂu ifadelerle ele alm›ﬂt›r:
“193 say›l› Yasa'n›n geçici 67. maddesiyle gelir vergisi uygulamas›nda genel ilkelerden ayr›, “özel nitelikte bir vergilendirme” rejimi
getirilmiﬂtir. Geçici 67. maddenin yürürlü¤e girdi¤i tarihte mükellefiyet yönünden bir ay›r›m yap›lmaz iken (1) numaral› f›kran›n
sonuna eklenen tümceyle, tam mükellefler için %15 olan tevkifat oran› dar mükellefler için %0 olarak belirlenmiﬂ, ayn› gelir
unsurundan ayn› nitelikte elde edilen gelirlere uygulanan vergi tevkifat oran›nda de¤iﬂiklik yap›larak tam ve dar mükellefler aras›nda
farkl›l›k yarat›lm›ﬂt›r. Anayasa'n›n 73. maddesindeki temel ay›r›m ve karﬂ›laﬂt›rma ölçütü mükellef türü de¤il “malî güç” ve “vergi
yükünün adaletli ve dengeli da¤›l›m›” ilkeleridir. Vergi sistemimizde dar ve tam yükümlülük aras›nda elde edilen gelirin niteli¤i ve
unsurlar› yönünden herhangi bir farkl›l›k bulunmamaktad›r. Vergi yükü farkl›laﬂt›rmas› mükellefin tam ya da dar olmas›na göre de¤il,
ödeme güçlerinin durumuna göre yap›labilir. Vergilendirmede, verginin konusu, matrah› kadar oran› da vergi yükünü, vergilendirmenin
adaletli, dengeli ve malî güce göre olmas› ilkesini do¤rudan etkilemektedir.”
Sonuç olarak 193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67'nci maddesinin (1) numaral› f›kras›n›n birinci paragraf›n›n sonuna 27.6.2006
günlü, 5527 say›l› kanunun 1'nci maddesinin (a) bendi ile eklenen “Dar mükellef gerçek kiﬂi ve kurumlar için bu oran % 0 olarak
uygulan›r.” biçimindeki cümlenin Anayasa'ya ayk›r› oldu¤una oy çoklu¤u ile karar verilmiﬂ ve iptal karar›n›n Resmi Gazete'de
yay›mlanmas›ndan baﬂlayarak dokuz ay sonra yürürlü¤e girmesi uygun görülmüﬂtür.15
Yap›lan bu tür düzenlemeler ve ortaya ç›kan istikrars›zl›k, yeni hukuk ihlallerine (Uras, 2006) yol açm›ﬂt›r. Bütün bunlar›n sebebi,
içinde hukuk olmayan düzenlemeler olarak de¤erlendirilmiﬂtir. (Üzeltürk, 2011:117 )
3. Yasama Organ›'n›n Anayasal Vergileme ‹lkelerine Uyumu Konusundaki De¤erlendirmeler ve Öneriler
1999-2011 y›llar›n› kapsayan dönemde 4369 say›l› kanundan baﬂlayarak 6111 say›l› kanuna kadar numaralanm›ﬂ, do¤rudan ya da
dolayl› olarak vergi mevzuat›n› ilgilendiren yaklaﬂ›k doksan kanun de¤iﬂikli¤i yap›lm›ﬂt›r. (www.gib.gov.tr/mevzuat) Ayr›ca 4760
say›l› Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu da bu say›ya dâhil edilmelidir. Bu durumda on iki y›ll›k
süreçte yasama organ›n vergi gündeminin oldukça yüklü geçti¤i görülmektedir.
Bu kadar fazla say›da kanun de¤iﬂikli¤i yap›lm›ﬂ olmas› Türk Vergi Sisteminin daha iyi bir yap›ya m› kavuﬂtu¤unu, yoksa daha
karmaﬂ›k, içinden ç›k›lmaz bir hal mi ald›¤› sorusunu akla getirmektedir.
Bu soruya yan›t aramak üzere yapt›¤›m›z çal›ﬂmada, ilgili y›llarda yap›lm›ﬂ vergisel düzenlemelerden seçilenlerin, Anayasa
Mahkemesi'ne iptal ve itiraz baﬂvurusu yap›lanlar irdelenmiﬂtir. Bu irdelemeler d›ﬂ›nda, uygulamada görülen aksakl›klara da
de¤inilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bu sayede yasama organ›nda vergisel düzenlemeler yap›l›rken hangi Anayasal ilkelere dikkat edilmesi
gerekti¤i belirginleﬂtirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Buradan hareketle, Türk Vergi Sisteminin aksayan yönleri ve bu aksakl›klar›n giderilebilmesi
için; bundan sonra yap›lacak vergisel düzenlemelerde yasama organ›n›n anayasal ilkelere uyumuna iliﬂkin yap›lan tespitler ve öneriler
ﬂu baﬂl›klar alt›nda toplanabilir:
Çal›ﬂmam›z kapsam›nda incelenen vergisel düzenlemeler ve Anayasa Mahkemesi kararlar› analiz edildi¤inde, yasama organ›n›n
anayasal vergileme ilkelerine uyumu konusunda zay›fl›klar bulundu¤u, en temel ilkelerin bile yasama sürecinde zaman zaman göz
ard› edildi¤i gözlenmiﬂtir. Örne¤in Anayasa'n›n 73'ncü maddesinin 4'ncü f›kras›yla Bakanlar Kurulu'na verilebilecek olan yetki; vergi
ve benzeri mali yükümlüklerin muafl›k, istisna, indirim ve oranlar›yla s›n›rl› oldu¤u halde, Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi ile ilgili olarak
yap›lan bir düzenlemede, Bakanlar Kurulu'na bu vergiyi yirmi kat›na kadar art›rma yetkisi verilmiﬂtir. Anayasa Mahkemesi kararlar›n›n
genellikle oyçoklu¤u ile vermiﬂ olmas› da, yasama organ›n›n anayasal vergileme ilkelerine uyumunun tam anlam›yla gerçekleﬂemedi¤i
kanaatine yol açmaktad›r.
Anayasa Mahkemesi'nin baz› kararlar›nda da, Anayasal ilkelere ra¤men yürütme organ›na yetki aktarma ﬂeklinde yap›lan düzenlemelerin
sak›ncalar›na dikkat çekilmektedir. (Vergi ziya› cezas›n›n hesaplanmas› ile ilgili karar ve Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355'nci
maddesiyle ilgili karar) Anayasal ilkelere ra¤men kan›ksanm›ﬂ gibi görünen bu yetki aktarma e¤ilimine uygulamada verilecek bir
örnek; Vergi Usul Kanunu'nun kaçakç›l›k suçlar›n› düzenleyen 359'ncu maddesindeki baz› filler dolay›s›yla vergi incelemesine yetkili
olanlara bu suçlar›n manevi unsurunu de¤erlendirme yetkisi veren 306 say›l› Vergi Usul Kanunu genel tebli¤idir.
15

AYMK 15.10.2009 tarih, E: 2006/119, K. 2009/145, R.G 08.01.2010-27456.
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199-2011 vergi ceza hukuku alan›nda çok s›k de¤iﬂiklik yap›lm›ﬂt›r. Ancak bu de¤iﬂiklikler yap›l›rken, kabahatlerin ve suçlar›n
tan›m›nda ceza hukukunun genel ilkelerine ayk›r›l›klar görülmektedir. Bu konuda en baﬂta 4369 say›l› kanunla yap›lan düzenlemeler
konusunda bilgi verilmiﬂtir. Ayr›ca baz› özel usulsüzlük fiillerini ve cezalar›n› düzenleyen Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355'nci
maddesinin defalarca de¤iﬂikli¤e u¤ram›ﬂt›r. Bu maddede yap›lan pek çok de¤iﬂikli¤in ilgili maddenin anayasaya ve ceza hukuku
ilkelerine uyumunu sa¤lamak yerine, bu cezalar dolay›s›yla aç›lan davalar› vergi idaresinin kazanmas›na yard›mc› olacak biçimde
de¤iﬂiklikler getirdi¤i görülmektedir. Bu nedenlerle vergi ceza hukukuna iliﬂkin hükümler Anayasal ilkeler ve ilgili Anayasa Mahkemesi
kararlar› ›ﬂ›¤›nda dikkatle okunmal›d›r.
Genel usulsüzlük ve özel usulsüzlük fiilleri mevcut haliyle çok da¤›n›kt›r ve baz› fillere ceza uygulanmas› olana¤› kalmam›ﬂt›r.
Bu hükümler yenilenmelidir. Kabahatlerin ve suçlar›n tan›m›nda; ceza uygulamas›nda mükellef haklar› gözetilmelidir.
Son y›llarda yap›lan vergisel düzenlemelerin “torba kanun” olarak adland›r›lan ve baﬂka alanlarla ilgili düzenlemelerle birlikte kanunlaﬂt›¤›
görülmektedir. Bunun yerine, yaln›zca vergiye iliﬂkin hükümler içeren yasalarla düzenleme yap›lmas› yolu tercih edilmelidir. Bu sayede
verginin belirlili¤i ilkesine daha da yaklaﬂ›lm›ﬂ olunacak, belirsizlikler ve mevzuattaki karmaﬂa giderilmiﬂ olacakt›r.
Yine son y›llarda yap›lan ve çal›ﬂmam›z›n kapsam›nda yer alan kanuni düzenlemelerin genel ve madde gerekçeleri yasama organ›n›
ve toplumu inand›r›c› olmaktan uzak, basmakal›p ifadelerden ibarettir. Oysa vergi siteminde köklü reformlar yapan 1949, 1960, 1980
y›llar›ndaki büyük çapl› vergisel düzenlemelerin gerekçeleri incelendi¤inde, bunlar›n son derece kapsaml› birer bilimsel çal›ﬂma nitelik
taﬂ›d›¤› görülecektir. Dolay›s›yla, vergi kanunu tasar›lar›n›n daha kapsaml› ve vergileme ilkelerine uygun gerekçelerle haz›rlanmas›;
gerek yasama organ›ndaki kanunlaﬂma sürecinde ve gerekse toplum nezdinde vergisel düzenlemelere olan uyumu güçlendirebilecektir.
Bu sayede, vergisel düzenlemeler toplumda destek bulan bir nitelik kazanabilecektir.
Bu tespitler de¤erlendirildi¤inde, vergi kanunlar›n›n kanunlaﬂma sürecinin, yasama organ›nda oldu-bittiye getirildi¤i e¤ilimi sezilmekte;
hatta baz› düzenler yap›l›rken “vergide dayatma” veya “vergide inatlaﬂma” denilebilecek bir tutum içinde bulunuldu¤u gözlenmektedir.
Bu dayatma sonucunda ç›kart›lan vergi kanunlar›n›n Anayasal denetiminin baﬂlayabilmesi (e¤er Anayasaya göre iptal baﬂvurusu
yapabilecek makam ve mercilerden baﬂvuru yapan olursa) ve sonuçlanmas› uzun y›llar alabilmektedir. Bu durum uygulamada
haks›zl›¤a ve aksamalara neden olabilmektedir. Ç›kart›lan vergi kanunlar› verginin kanunili¤i ilkesine “ﬂeklen” uygun olabilmekte;
ancak “meﬂruiyet” tart›ﬂmas›n› da beraberinde getirmektedir. Vergi idaresi ve yarg› organlar› gereksiz yere meﬂgul edilmektedir.
Anayasa'n›n “Vergi Ödevi” baﬂl›kl› 73'ncü maddesinde köklü bir de¤iﬂikli¤e gidilmesine gerek yoktur. (Karakoç, 2008: 307) Ancak
ve baz› ifadelerin (73'ncü maddenin 4'üncü f›kras›ndaki “muafl›k” ifadesi gibi) ç›kart›lmas›; kanunlar›n geçmiﬂe yürütülmesini
engelleyecek belirgin bir hüküm konulmas› yerinde olacakt›r.
Vergi yasalar›ndaki ek madde ve geçici maddeler mümkün oldu¤unca azalt›lmal›d›r. Birbirine at›f yapan madde hükümleri aç›k ve
anlaﬂ›l›r hale getirilmedir. Mevcut maddelerin de ek f›kra, ek bent, ek cümle gibi düzenlemelerle sürekli geniﬂletilmesi önlenmelidir.
Mükerrer madde oluﬂturulmas› ve yürürlükten kald›r›lan (mülga) maddelerin yeniden diriltilerek, bu maddelerle yeni hüküm tesis
edilmesi de kanun yapma tekni¤ine uygun de¤ildir. Kanunlar yaz›l›rken u usul kullan›lmamal›d›r.
Motorlu araçlarla ilgili Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda emisyona dayal› vergilendirme esas›na
geçilmelidir.
Gelir vergisi konusunda ise, bütün gelirlerin beyana tabi oldu¤u, beyan edilen gelirleri mükelleflerin servet ve harcamalar› yoluyla
denetleyecek düzenlemelerin yap›lmas› gerekmektedir. Her kazanç türüne ayr› vergileme rejimi terk edilmelidir.
SONUÇ
Bu çal›ﬂmada 1999-2011 y›llar› aras›ndaki baz› vergisel düzenlemelere; Anayasal ilkeler ›ﬂ›¤›nda, vergi tarihine bir not düﬂmek
amac›yla bak›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Geçen on iki y›lda vergi hukuku alan›nda neler oldu¤u konusunda bir hat›rlatma yap›lmak istenmiﬂtir.
Doksandan fazla vergi kanunu de¤iﬂikli¤inin tamam›na de¤ilse bile bunlardan en dikkat çekenler, kamuoyunda en ç›k tart›ﬂ›lanlar
ve Anayasa Mahkemesi denetimine tabi tutulmuﬂ olanlar irdelenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Sonuç olarak, vergi hukuku alan›nda gerçek ve kapsaml› bir reforma ihtiyaç oldu¤u görülmektedir. Gelecek on y›llarda bu vergi
mevzuat› ile vergi sistemini sa¤l›kl› ve verimli bir ﬂekilde yürütmek olanakl› de¤ildir.
Vergi alan›nda yap›lacak olan vergisel düzenlemelerde, Aynasal Vergileme ‹lkeleri, Anayasa Mahkemesi'nin geçmiﬂ ve kararlar›
vergi sistemin aksayan yönleri titizlikle incelenmelidir. Böylece yasam organ›n Aynasal Vergileme ilkelerine uyumu sa¤lanabilecektir.
Anayasa Mahkemesi'nin vergi ödevine iliﬂkin oy çoklu¤u ile verdi¤i kararlar›nda karﬂ› oy veren üyelerin karﬂ› oy gerekçelerinin de
dikkatle okunmas›; yap›lacak vergisel düzenlemelerde önem taﬂ›yacakt›r.
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