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Özet 

 Vergi mahremiyeti, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5’inci maddesinde yer 

almaktadır. Bu maddede, vergi mahremiyetinin kapsamına, vergi mahremiyetine uyması 

gereken kimselere ve vergi mahremiyetini ihlal sayılmayan hallere yer verilmiştir. Diğer 

taraftan ilan yoluyla yapılan tebligat işlemlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 213 

sayılı Vergi Usul Kanununun 103 ila 106’ncı maddelerinde düzenlenmiştir. Uygulamanın usul 

ve esaslarına bakıldığında ilan yoluyla yapılan tebligat işlemlerinin, mükelleflere ait gizli 

kalması gereken bilgilerin üçüncü kişilerce öğrenilmesine imkân sağladığı görülmektedir. 

Makalemizde ilan yoluyla yapılan tebligat işlemlerinin vergi mahremiyeti açısından doğurduğu 

sorun ve bu sorunun çözümüne ilişkin önerilerimize yer verilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Vergi Mahremiyeti, İlan Yoluyla Tebligat, Ticari Sır 

 

1. Giriş 

Vergi mahremiyeti, vergilendirme sürecinde ve sonrasında vergi ile ilgili işlerde ve 

uyuşmazlıklarda görev alanlar tarafından öğrenilen ve gizli kalması gereken mükelleflere ait 

bilgilerin açıklanmasını ve çıkar amaçlı kullanılmasını yasaklayan bir mükellef hakkıdır.  

Vergi mahremiyetinin verginin tahsili, vergileme işlemlerinin denetimi, uluslararası 

ilişkiler ile adli ve idari soruşturmalar üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkiler dikkate 

alınarak, bazı mükellef bilgilerinin belli şartlara uyularak üçüncü kişilerle paylaşılmasına imkân 

veren yasal düzenlemeler yapılmıştır.  

Ancak bu yasal düzenlemeler arasında mükelleflerin ödeyecekleri vergi ve cezalara 

ilişkin bilgilerin üçüncü kişilerce öğrenilmesine imkân veren ilan yoluyla yapılan tebligat 

işlemlerine yer verilmemiştir.  
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Çalışmamızda, öncelikle vergi mahremiyeti ve ilan yoluyla tebligat işlemleri 

açıklanacaktır. Sonrasında ilan yoluyla yapılan tebligat işlemlerinin vergi mahremiyetini ihlal 

etmesinin oluşturacağı muhtemel sorun ile bu soruna ilişkin çözümüne ilişkin öneriler ele 

alınacaktır. 

 

2. Vergi Mahremiyeti 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5’inci maddesinde vergi mahremiyetinin kapsamı, 

vergi mahremiyetine uyması gereken kişiler, vergi mahremiyetini ihlal sayılmayan haller 

düzenlenmiş, aynı Kanunun 362’nci maddesinde ise vergi mahremiyetinin ihlali halinde 

uygulanacak ceza belirtilmiştir. Aşağıdaki bölümlerde bu hususlar kısaca ele alınmıştır.  

 

2.1. Vergi Mahremiyetinin Kapsamına Giren Bilgiler 

Vergi mahremiyetinin kapsamına; mükellef ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, 

muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine müteallik 

olmak üzere öğrenilen sırlar veya gizli kalması lazım gelen diğer hususlar girmektedir. Bu 

sırların ifşa edilmesi ve bu sırları öğrenenler tarafından kendileri veya üçüncü şahıslar yararına 

kullanılması yasaklanmıştır. 

 

2.2. Vergi Mahremiyetine Uyması Gereken Kişiler 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5’inci maddesinde vergi mahremiyetine uyması 

gereken kişiler aşağıdaki şekilde sayılmıştır: 

1. Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar, 

2. Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’da görevli olanlar, 

3. Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler, 

4. Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler. 

Vergi mahremiyetine ilişkin yasak bu kimseler, söz konusu görevlerden ayrılsalar dahi 

devam etmektedir. 

Ayrıca belli amaçlarla kendilerine vergi mahremiyeti kapsamına giren belge ve bilgi 

verilmesine izin verilen aşağıdaki kimselerde vergi mahremiyetine uyması gereken kişiler 

arasında sayılabilir: 

1. Adli ve idari soruşturmaları yürüten ve bu soruşturmalara ilişkin vergi mahremiyeti 

kapsamında belge ve bilgi verilenler, 

2. Vergi güvenliğinin sağlanması amacıyla vergi mahremiyeti kapsamına giren bilgileri 

ilan etmesine izin verilen teşekküller, 
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3. Yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgi verilen bankalar, 

4. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları 

vergi inceleme raporuyla tespit olunanların bildirildiği kanunla kurulmuş mesleki kuruluşları 

ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve meslek odaları. 

 

2.3. Vergi Mahremiyetinin İhlali Sayılmayan Haller 

Değişik amaçlarla vergi mahremiyetini ihlal suçu oluşturmayan, istisnai durumlar vergi 

mevzuatında düzenlenmiştir. Bu istisnalar şu şekildedir: 

1. Gelir vergisi mükelleflerinin yıllık gelir vergisi, sermaye şirketlerinin kurumlar 

vergisi beyannamelerinde gösterdikleri matrahlar (zarar dahil) ve beyanları üzerinden tarh 

olunan gelir ve kurumlar vergileri ile mükelleflerin ad ve unvanlarının, bağlı oldukları vergi 

dairelerince vergi dairesinde cetveller halinde ilan edilmesi ve bu bilgilerin mükelleflerin bağlı 

bulunduğu teşekküllerde ilan edilmesi. 

2. Alma zorunluluğu getirilen vergi levhaları üzerinde yer alan bilgiler  

3. Maliye Bakanlığı’nca veya yetki devri halinde Vergi Dairesi Başkanlıklarınca vergi 

tarhına esas olan beyanların, kesinleşen vergi ve cezaların ve vadesi geçtiği halde ödenmemiş 

bulunan vergi ve cezaların açıklanması. 

4. Kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturmalarla ilgi olarak vergi idaresinden 

talep edilen bilgi ve belgelerin verilmesi 

5. Bankalara yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgilerin verilmesi. 

6. Sahte ve yanıltıca belge düzenledikleri ve/ya kullandıkları vergi inceleme raporu ile 

tespit edilenlerin yasayla kurulmuş mesleki kuruluş, birlik ve meslek odalarına bildirilmesi.  

7. Mükellefin talebi veya izni ile kamu kurum ve kuruluşları ile kamuoyuna verilen 

belge ve bilgiler 

8. Çifte vergilendirme anlaşmalarının bilgi değişimi hükümleri kapsamında yabancı 

ülkelere verilen belge ve bilgiler. 

Bu istisnai durumların ilk yedi tanesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5’inci 

maddesine hüküm konulmak suretiyle uygulama imkânı bulmuştur. Sonuncusu ise diğer 

ülkelerle imzalanan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına göre uygulama imkânı 

bulmaktadır.   

 

2.4. Vergi Mahremiyetinin İhlali Halinde Uygulanacak Ceza 
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213 sayılı Vergi Usul Kanununun 362’nci maddesinde; “Bu Kanunda yazılı vergi 

mahremiyetine uymaya mecbur olan kimselerden bu mahremiyeti ihlal edenler, Türk Ceza 

Kanununun 239 uncu maddesi hükümlerine göre cezalandırılır.” hükmü yer almaktadır. 

Türk Ceza Kanununun 239’uncu maddesinde ise ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri 

sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması suçu düzenlenmiştir. Söz konusu madde 

hükmü aşağıda yer almaktadır: 

“(1) Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu ticari sır, bankacılık sırrı 

veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilere veren veya ifşa eden kişi, 

şikayet üzerine, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılır. Bu bilgi veya belgelerin, hukuka aykırı yolla elde eden kişiler tarafından yetkisiz 

kişilere verilmesi veya ifşa edilmesi halinde de bu fıkraya göre cezaya hükmolunur. 

(2) Birinci fıkra hükümleri, fenni keşif ve buluşları veya sınai uygulamaya ilişkin bilgiler 

hakkında da uygulanır. 

(3) Bu sırlar, Türkiye'de oturmayan bir yabancıya veya onun memurlarına açıklandığı 

takdirde, faile verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. Bu halde şikayet koşulu aranmaz. 

(4) Cebir veya tehdit kullanarak bir kimseyi bu madde kapsamına giren bilgi veya 

belgeleri açıklamaya mecbur kılan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasıyla 

cezalandırılır.” 

 

3. İlan Yoluyla Yapılan Tebligatta Usul  

 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93’üncü maddesinde; tahakkuk fişi hariç, 

vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden çeşitli vesikalar ve yazılar adresleri bilinen 

gerçek ve tüzel kişilere posta yoluyla ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinmeyenlere ilan 

yolu ile tebliğ edileceği belirtilmiştir. 

 Aşağıda yer alan bölümlerde ilan yoluyla yapılacak tebligat işlemlerinde uyulacak usule 

ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

 

3.1. Tebligatın İlan Yoluyla Yapılacağı Durumlar 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 103’üncü maddesinde aşağıda yazılı hallerde tebliğin 

ilan yoluyla yapılacağı belirtilmiştir: 

1. Muhatabın adresi hiç bilinmezse; 

2. Muhatabın bilinen adresi yanlış veya değişmiş olur ve bu yüzden gönderilmiş olan 

mektup geri gelirse; 

3. Başkaca sebeplerden dolayı posta ile tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa; 
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4. Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa. 

 

 

3.2. İlanın Şekli 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 103’üncü maddesinde ilanın ne şekilde yapılacağı 

hüküm altına alınmış olup, uygulamaya ilişkin açıklamalara ise 345 Sıra No.'lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği1’nde yer verilmiştir. 

Bu düzenlemelere göre vergi veya ceza miktarı ne olursa olsun ilanda asıl olan, ilanın 

vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerine asılması ve ilanın asılması keyfiyeti ile tarihinin 

tutanakla tespit edilmesidir. Ayrıca ilan yazısının bir örneği muhatabın bilinen son adresinin 

bağlı bulunduğu muhtarlığa gönderilmesi gerekmektedir.  

Şayet ilan yolu ile tebliğ edilecek vergi veya ceza miktarının, 2016 yılı için iki bin ila 

iki yüz bin lira arasında olması halinde ilan yazısı yukarıdaki uygulamaya ilave olarak vergi 

dairesinin bulunduğu yerin belediye sınırları içinde çıkan ve Basın-İlan Kurumunca belirlenen 

bir veya daha fazla gazetede yayımlanması gerekmektedir. 

Son olarak ilan yolu ile tebliğ edilecek vergi veya ceza miktarının, 2016 yılı için iki yüz 

bin lirayı aşması halinde ilan yazısı, yukarıdaki uygulamalara ilave olarak Türkiye genelinde 

yayın yapan ve Basın-İlan Kurumunca belirlenen günlük gazetelerden birinde de 

yayımlatılması gerekmektedir. 

 

3.3. İlan Yazısının Muhteviyatı 

345 Sıra No.'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğde ilan yazısının içereceğine ilişkin 

detaylı bilgilere yer verilmiştir. Tebliğe göre ilan yazısı aşağıdaki bilgileri içermektedir: 

1-Mükellefin adı-soyadı veya unvanı, vergi kimlik numarası ile adresi, 

2-Tebliğin ilgili bulunduğu vergi veya cezanın dönemi, nevi ve miktarı, 

3-Mükellefin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya 

bilvekale müracaat etmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmesi 

halinde, kendisine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi takdirde ilan tarihinden itibaren 

bir ayın sonunda tebliğin yapılmış sayılacağı hususu. 

Ayrıca söz konusu Tebliğde ilan yazısının her sayfasının; vergi dairesi başkanlıklarında 

vergi dairesi başkanı veya yetki vermesi halinde vergi müdürü veyahut ilgili müdür yardımcısı, 

başkanlık şeklinde örgütlenmeyen bağımsız vergi dairelerinde vergi dairesi müdürü veya yetki 

                                                             
1 28/02/2005 tarih ve 25741 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
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vereceği ilgili müdür yardımcısı, bağlı vergi dairelerinde malmüdürü veya yetki vermesi 

halinde gelir servisi şefi tarafından imzalanarak mühürleneceği belirtilmektedir. 

 

 

3.4. İlanın Neticeleri 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 106’ncı maddesinde ilanın neticelerine yer verilmiştir. 

Buna göre ilan üzerine bizzat veya bilvekale müracaat edenlere yerinde, adres bildirenlere posta 

ile tebliğ yapılmaktadır. Diğer taraftan ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine 

müracaat yapmamış ve adresini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış 

sayılmaktadır. 

 

4. İlan Yoluyla Yapılan Tebligat Vergi Mahremiyetini İhlal Etmektedir 

 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5’inci maddesinde kanun koyucu öncelikle vergi 

mahremiyetinin kapsamını geniş bir şekilde belirlemiş, sonrasında ise vergi mahremiyetini ihlal 

sayılmayan halleri tek tek saymak suretiyle bazı durumları kapsam dışına çıkarmıştır.  

Vergi mahremiyetinin kapsamı ve vergi mahremiyetini ihlal sayılmayan durumlara 

bakıldığında; mükelleflerin ödeyecekleri vergi ve ceza nevi ile miktarına ilişkin bilgilerin vergi 

mahremiyeti kapsamına girdiği, ancak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5’inci maddesine 

istisna hükmü konulduğu takdirde bu bilgilerin açıklanmasının vergi mahremiyetini ihlal 

sayılmayacağı görülmektedir.  

Örneğin Maliye Bakanlığının, kesinleşmiş vergi borcu olan mükelleflerin ya da 

kamuoyunda bilenen şekliyle “vergi yüzsüzlerinin” adları ile vergi borç ve cezalarını 

açıklayabilmesi için, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5’inci maddesine istisna hükmü 

konulması gerekmiştir. 

Diğer taraftan ilan yazılarında; tebliği yapılacak evrakta belirtilen vergi veya cezanın 

dönemine, nevi ve miktarına ilişkin bilgilere yer verilmekte, ayrıca ilan yazıları, vergi dairesinin 

ilan koymaya mahsus mahalline asılmakta, vergi veya ceza miktarına bağlı olarak vergi 

dairesinin bulunduğu il sınırları içinde ve Türkiye genelinde yayın yapan gazetelerde 

yayımlanmaktadır. Dolayısıyla söz konusu uygulama mükellefin mahrem bilgilerinin kendisi 

dışında üçüncü kişiler tarafından öğrenilmesine imkân tanımaktadır. 

Bize göre mükellefin vergi ve ceza nevi ile miktarına ilişkin bilgileri içeren ilan 

yazılarının yukarıda belirtilen kanallarla üçüncü kişilere duyurulması vergi mahremiyetini ihlal 

etmek anlamına gelmektedir.  
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Şikayet halinde ilanı yapan memurlar hakkında vergi mahremiyetini ihlal suçundan 

dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması ihtimali bulunmaktadır. 

Bu nedenle ya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5’inci maddesine ilan yoluyla yapılan 

tebligat işlemlerinin vergi mahremiyetini ihlal etmeyeceğine dair istisna hükmü eklenmeli ya 

da ilan yazılarında mükelleflerin vergi ve ceza nevi ile miktarlarına yer verilmemelidir.  

 

5. Sonuç 

Ticari faaliyetin güven içinde yürütülebilmesi, mükelleflerin ticari faaliyetlerini 

etkileyebilecek gizli bilgilerin, görevleri gereği bu bilgilere erişebilen kişiler tarafından 

saklanmasını gerektirmektedir. Bu amaca binaen, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda vergi 

mahremiyetine yer verilmiştir.  

Mükellefler adına tarh edilen vergi ve kesilen cezalara ilişkin bilgiler, mükelleflerin 

ticari faaliyetlerine etkileyebilecek nitelikte bilgilerdir. Bu bilgilerin ilan yoluyla yapılan 

tebligat işlemleri sırasında üçüncü kişilerin de öğrenebileceği şekilde duyurulması vergi 

mahremiyetini ihlal etmektedir. 

Diğer taraftan bu durum ilan yoluyla tebligat işlemlerini yapan kamu görevlileri 

açısından sorun teşkil etmektedir. Mükelleflerin şikayet etmesi halinde ilan yazılarını 

imzalayan kamu görevlileri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 239’uncu maddesi 

kapsamında ceza soruşturması ve kovuşturması yapılması muhtemeldir.  

Bu sorunları çözebilmek için ivedilikle ilan yazılarının içeriğinden vergi ve ceza nevi, 

dönemi ve miktarına ilişkin bilgilerin çıkarılması gerekmektedir. Şayet bunu yapmak mümkün 

değilse, ilan yoluyla yapılan tebligat işlemlerinin vergi mahremiyetini ihlal sayılmayacağına 

dair 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5’inci maddesine hüküm konulmalıdır.  

 

Kaynakça 

- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 

- 345 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

 


