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Konu: 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun  

Açıklamaları 

 

Suç Geliri (Kara para) 

Sözlük anlamı ile Yasa dışı yollardan elde edilen her türlü kazançtır.5549 Sayılı kanun uyarınca ; 

 

Suç Geliri: Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini, Diğer bir ifade ile Alt sınırı altı ay veya daha fazla 

hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini edinme olarak tanımlanmaktadır. 

 

Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama :TCK Md/282 ye göre Alt sınırı altı ay veya daha 

fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkarmak veya 

bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak 

maksadıyla, çeşitli işlemlere tâbi tutmaktır. 

 

Bu suçu işleyenler Üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılır. 

 

Vergi kanunları açısından bu süredeki hapis cezaları sadece Kaçakçılık Suçları (VUK.md/359) 

açısından verilmektedir.(1) 

 

Suç gelirleri kanunu üç aşamada özetlenmeye çalışılmıştır. Önemi açısından kanun ve yönetmeliğin 

incelenmesi önerilmektedir. 

 

 1-YÜKÜMLÜLER :  

 

Kanunun uygulanmasında yükümlü, aşağıda sayılanlar ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari 

vekilleri  ile benzeri  bağlı birimleridir:  

a) Bankalar.  

b) Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar.  

c) Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler.  

ç) Ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuat kapsamındaki ikrazatçılar, finansman ve faktoring 

şirketleri.  

d) Sermaye piyasası aracı kurumları, vadeli işlemler aracılık şirketleri ve portföy yönetim şirketleri.  

e) Yatırım fonu yöneticileri.  

f) Yatırım ortaklıkları.  

g) Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri.  

ğ) Finansal kiralama şirketleri.  

h) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar.  

ı) Saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere İstanbul Altın Borsası Başkanlığı.  

i) Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile kargo şirketleri.  

j) Varlık yönetim şirketleri.  



 

 

k) Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar.  

l) Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti ile sınırlı olmak üzere 

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü.  

m) Kıymetli madenler borsası aracı kuruluşları.  

n) Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler. 

o)İş makineleri  dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar.  

ö) Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar.  

p) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı dâhil 

talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler.  

r) Spor kulüpleri.  

s) Noterler.  

ş) Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla 1136 sayılı Avukatlık 

Kanununun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işlerden taşınmaz alım satımı, şirket, vakıf ve 

dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi işlerle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar. 

t) Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali  müşavir  ve yeminli 

mali müşavirler.  

u)  Finansal piyasalarda denetim yapmakla yetkili bağımsız denetim kuruluşları.  

 

*Merkezi yurt dışında bulunan yükümlünün Türkiye’deki şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile 

benzeri bağlı birimleri birinci fıkra kapsamında yükümlü sayılır. 

 * Merkezi Türkiye’de bulunan yükümlünün yurt dışındaki şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile 

benzeri bağlı birimleri, faaliyet gösterdikleri ülkenin mevzuatı ve yetkili otoritelerinin izin verdiği ölçüde 

bu Yönetmelik hükümlerini uygulamak zorundadır. 

  

2-YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

Kimlik Tespiti  

Yükümlüler;  

a) Sürekli iş ilişkisi tesisinde tutar gözetmeksizin,  

b) İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı yirmibin TL veya üzerinde 

olduğunda,  

c) Elektronik transferlerde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı ikibin 

TL veya üzerinde olduğunda,  

ç) (Mülga: 28/12/2009-2009/15720 K.)  

d) Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeksizin,  

e) Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda 

tutar gözetmeksizin, kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle 

müşterilerinin ve müşterileri adına veya  hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek zorundadır.  

*Kimlik tespiti, iş ilişkisi tesisinden veya işlem yapılmadan önce tamamlanır.  

*Sürekli iş ilişkisi tesisinde, iş ilişkisinin amacı ve mahiyeti hakkında bilgi alınır.  

 

Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti : 

Gerçek kişilerin kimlik tespitinde; ilgilinin adı, soyadı, doğum yeri ve  tarihi, uyruğu, kimlik belgesinin 

türü ve numarası, adresi ve imza örneği, varsa telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi, iş 

ve mesleğine ilişkin bilgiler ile Türk vatandaşları için bu bilgilere ilave olarak anne, baba adı ve T.C. 

kimlik numarası alınır.  

* İlgilinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı, uyruğu ve kimlik belgesinin türü ve 

numarasına ilişkin bilgilerin doğruluğu;  



 

 

 

a) Türk uyruklular için T.C. nüfus cüzdanı, T.C. sürücü belgesi veya pasaport,  

b) Türk uyruklu olmayanlar için pasaport, ikamet belgesi veya Bakanlıkça uygun görülen kimlik belgesi, 

üzerinden teyit edilir. Yetkililerce istenildiğinde sunulmak üzere teyide esas kimlik belgelerinin 

asıllarının veya noterce onaylanmış suretlerinin ibrazı sonrası okunabilir fotokopisi veya elektronik 

görüntüsü alınır yahut kimliğe ilişkin bilgiler kaydedilir.  

 

*Sürekli iş ilişkisi tesisinde beyan edilen adresin doğruluğu; yerleşim yeri belgesi, ilgili adına 

düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve işlem 

tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş fatura, herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen belge 

veya Başkanlıkça uygun görülen diğer belge ve yöntemlerle teyit edilir. Teyide esas belgelerin okunabilir 

fotokopisi veya elektronik görüntüsü alınır yahut belgeye ait ayırt edici bilgiler kaydedilir.  

 

Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti : 

Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerin kimlik tespitinde; tüzel kişinin unvanı, ticaret sicil numarası, vergi 

kimlik numarası, faaliyet konusu, açık adresi, telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta 

adresi ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, kimlik belgesinin 

türü ve numarasına ilişkin bilgiler ve imza örneği ile Türk vatandaşları için bu bilgilere ilave olarak anne, 

baba adı ve T.C. kimlik numarası alınır.  

 

*Tüzel kişiliğin unvanı, ticaret sicil numarası, faaliyet konusu ve adresinin teyidi ticaret siciline tescile 

dair belgeler; vergi kimlik numarasının teyidi ise Gelir İdaresi Başkanlığının ilgili birimi tarafından 

düzenlenen belgeler  üzerinden yapılır.  

 

* Tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğu, kimlik belgeleri; temsil yetkileri ise 

tescile dair belgeler üzerinden teyit edilir.  

 

*Yetkililerce istenildiğinde sunulmak üzere, teyide esas belgelerin asıllarının veya noterce onaylanmış 

suretlerinin ibrazı sonrası okunabilir fotokopisi veya elektronik görüntüsü alınır yahut kimliğe ilişkin 

bilgiler kaydedilir.  

 

*Finansal kuruluşlar sürekli iş ilişkisi tesisinde, ilgili ticaret sicil memurluğu kayıtlarına başvurmak veya 

Türkiye  

Odalar ve Borsalar Birliğinin veri tabanından sorgulama yapmak suretiyle kendilerine sunulan tescil 

belgelerinde yer alan bilgilerin güncelliğini ve doğruluğunu teyit eder.  

 

*Mevcut bir sürekli iş ilişkisi kapsamında, tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin yazılı talimatıyla tüzel kişi 

adına işlem talep edilmesi durumunda, talimatın şirket yetkilisine ait olduğundan emin olmak kaydıyla, 

şirketi temsile yetkili kişinin kimlik bilgilerinin doğruluğu, kimlik belgelerinde yer alan bilgileri içeren 

noter onaylı imza sirküleri üzerinden teyit edilebilir.  

  

Teyide Esas Belgelerin Gerçekliğinin Kontrol Edilmesi : 

Yükümlüler alınan bilgilerin teyidi amacıyla kullanılan belgelerin gerçekliğinden şüphe duydukları 

durumda imkânların elverdiği ölçüde, belgeyi düzenleyen kişi ya da kuruma veya diğer yetkili mercilere 

başvurmak suretiyle belgenin gerçekliğini doğrular.  

 

 

 



 

 

Müteakip İşlemlerde Kimlik Tespiti : 

Daha önce usulüne uygun olarak kimliği tespit edilenlerin sürekli iş ilişkisi kapsamındaki müteakip 

işlemlerinde, kimliğe ilişkin bilgiler alınarak bu bilgiler yükümlüde bulunan bilgilerle karşılaştırılır. 

Alınan bilgilerin doğruluğundan şüpheye düşülmesi halinde bu bilgilerin doğruluğu, teyide esas kimlik 

belgelerinin veya bunların noterce onaylanmış suretlerinin ibrazı sonrası bu belgelerde yer alan bilgilerin 

yükümlüde bulunan bilgilerle karşılaştırılması suretiyle yapılır.  

 

Gerçek Faydalanıcının Tanınması Ve Tüzel Kişilere Özel Dikkat Gösterilmesi : 

Yükümlüler bir başkası hesabına hareket edilip edilmediğini ve işlemin gerçek faydalanıcısının kimliğini 

tespit etmek için gerekli tedbirleri alır. Bu kapsamda kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden 

kimselere sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla yükümlüler, gerekli duyuruları hizmet verdikleri tüm 

işyerlerine müşterilerin rahatça görebileceği şekilde asarlar. Finansal kuruluşlar ayrıca sürekli iş ilişkisi 

tesisinde başkası hesabına hareket edilip edilmediğine ilişkin müşterinin yazılı beyanını alır. Bu beyan 

müşteri sözleşmesinde belirtilebilir veya uygun formlar kullanılarak alınabilir.  

 

Özel Dikkat Gerektiren İşlemler : 

Yükümlüler karmaşık ve olağandışı büyüklükteki işlemler ile görünürde makul hukuki ve ekonomik 

amacı bulunmayan işlemlere özel dikkat göstermek, talep edilen işlemin amacı hakkında yeterli bilgi 

edinmek için gerekli  tedbirleri almak ve bu kapsamda elde edilen bilgi, belge ve kayıtları istenildiğinde 

yetkililere sunmak üzere muhafaza etmek zorundadır.  

 

Müşteri Durumunun Ve İşlemlerin İzlenmesi : 

Yükümlüler, müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin; müşterilerinin mesleği, ticari faaliyetleri, iş 

geçmişi, mali durumu, risk profili ve fon kaynaklarına dair bilgiler ile uyumlu olup olmadığını sürekli iş 

ilişkisi kapsamında devamlı olarak izlemek ve müşterileri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtları güncel 

tutmak zorundadır. Ayrıca bu müşterilerin kimlik tespitine ilişkin alınan telefon ve faks numarası ile 

elektronik posta adresine ilişkin bilgilerinin doğruluğu, risk temelli yaklaşım çerçevesinde gerektiğinde 

bu araçları kullanarak ilgiliyle irtibat kurulmak suretiyle teyit edilir. Finansal kuruluşlar sürekli iş ilişkisi 

dışında gerçekleştirilen işlemleri de risk temelli yaklaşımla izlemek amacıyla gerekli tedbirleri alır. 

Finansal kuruluşlar bu amaçlarla uygun risk yönetim sistemi oluşturur.  

 

Şüpheli İşlem Bildirimi : 

Şüpheli işlem, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs  

edilen işleme konu malvarlığının; yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla 

kullanıldığına, bu kapsamda terörist eylemler için ya da terör örgütleri, teröristler veya terörü finanse 

edenler tarafından kullanıldığına veya bunlarla ilgili ya da bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bilgi, 

şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halidir.  

*Şüpheli işlemler yükümlüler tarafından tutar gözetilmeksizin Başkanlığa bildirilir. Şüpheli işlem 

bildirimi; gerçek kişi yükümlünün bizzat kendisi, tüzel kişi yükümlünün kanuni temsilcileri, tüzel kişiliği 

bulunmayanların yöneticileri veya bunlar tarafından yetkili kılınanlar, uyum görevlisi atanan 

yükümlülerde ise bu görevliler tarafından yerine getirilir.  

*Şüphe veya şüpheyi gerektiren makul bir sebebin olup olmadığı hususu gerektiğinde birden çok işlem 

bir arada  ele alınarak değerlendirilir.  

*Şüpheli işlemlerin devamlı bilgi verme kapsamında bildirilmiş olması şüpheli işlem bildirim 

yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.  

 

 

 



 

 

Şüpheli İşlem Bildirim Formunun Düzenlenmesi Ve Bildirimde Süre : 

Yükümlüler şüpheli bir işlemle karşılaştıklarında işlem hakkında gerekiyorsa yetki ve imkânları 

ölçüsünde araştırma yaparak edinilen bilgi ve bulguları göz önüne alıp Şüpheli İşlem Bildirim Formu 

doldurmak suretiyle Başkanlığa şüpheli işlem bildiriminde bulunurlar.  

  

*Şüpheli işlemler, işleme ilişkin şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç on iş günü içinde Başkanlığa  

bildirilir.  

 

Şüpheli İşlem Bildirimlerinin Gizliliği Ve Bildirimde Bulunanların Korunması : 

Yükümlüler, Başkanlığa şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğuna veya bulunulacağına dair, yükümlülük 

denetimi ile görevlendirilen denetim elemanlarına ve yargılama sırasında mahkemelere verilen bilgiler 

dışında, işleme taraf olanlar dâhil olmak üzere hiç kimseye bilgi veremezler.  

 

Bu yükümlülük şüpheli işlemi Başkanlığa bildiren kişi, kurum ve kuruluşlar veya bu kimselerin işlemi 

fiilen yapan ve yöneten mensupları veya bunların kanuni temsilcileri ve vekillerinin yanı sıra şüpheli 

işlem bildiriminde bulunulduğuna herhangi bir şekilde vakıf olan diğer personeli de kapsar. Uyum 

görevlisi tayin edilen yükümlülerde, uyum görevlisine yapılan dâhili bildirimler de gizlilik 

kapsamındadır. Şüpheli işlem bildirimlerini elektronik ortamda gerçekleştiren uyum görevlileri, sisteme 

erişimi sağlayan her türlü ortamdaki kart, şifre ve sair bilgi ve araçları hiç kimseye veremez.  

 

Yükümlüler yurt dışındaki merkezlerine veya şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı 

birimlerine, müşterisi hakkında şüpheli işlem bildiriminde bulunduğuna dair hiçbir şekilde bilgi veremez.  

 

Şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğünü yerine getiren gerçek ve tüzel kişiler, bunların uyum görevlileri, 

yükümlülerin kanuni temsilcisi, yöneticisi ve çalışanları hiçbir şekilde hukukî ve cezaî bakımdan sorumlu 

tutulamaz.  

 

Geri Bildirim : 

Şüpheli işlem bildiriminde bulunan yükümlülere Başkanlıkça, bildirimin kayda alındığına dair bilgi 

verilir.  

  

Yükümlüler Tarafından Devamlı Bilgi Verme : 

Yükümlüler taraf oldukları veya aracılık ettikleri işlemlerden, Bakanlıkça belirlenecek tutarı aşanları 

Başkanlığa bildirmek zorundadır.  

*Mahiyeti itibarıyla birbiriyle bağlantılı işlemler tek bir işlem olarak değerlendirilir.  

*Hafta sonu ve tatil günleri ile gece boyunca yapılan işlemler, bu işlemlerin yapıldığı zamanı takip eden 

ilk iş gününün işlemi olarak kabul edilir.  

 

3-YAPTIRIMLAR 

 

Yükümlülük İhlâlinde İdarî Ceza : 

*Yükümlülüklerden herhangi birini ihlâl eden yükümlülere Başkanlıkça  8.796 Türk Lirası idarî para 

cezası verilir.  

Yükümlünün banka, finansman şirketi, faktoring şirketi, ikrazatçı, finansal kiralama şirketi, sigorta ve 

reasürans şirketi, emeklilik şirketi, sermaye piyasası kurumu veya yetkili müessese olması halinde, idarî 

para cezası iki kat olarak uygulanır. ( 17.592 TL) 

*Yükümlülüklere uyulmaması durumunda yükümlülüğü yerine getirmeyen görevliye de ayrıca 3.515 

Türk Lirası idarî para cezası verilir.  



 

 

*Yükümlülüklere uymayan yükümlülere, eksikliklerin giderilmesi ve  gerekli tedbirlerin alınması için 30 

günden az olmamak üzere süre verilir. Verilen süre içinde eksiklikleri gidermeyen ve gerekli tedbirleri 

almayan yükümlülere para cezası uygulanır.  

*Yükümlülüğün ihlâl edildiği tarihten itibaren beş yıl geçtikten sonra idarî para cezası verilemez.  

 

Yükümlülük ihlâlinde adlî ceza : 

-Yükümlünün şüpheli işlemi bakanlığa bildirdiğini yükümlülük denetimi ile görevlendirilen denetim 

elemanı ve yargılama sırasında mahkeme dışında hiç kimselere  açıklaması 

-Bilgi ve belge verme  

-Muhazafa ve ibraz maddelerindeki yükümlülükleri ihlâl eden kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş 

bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

-Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve 

fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini 

yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adlî 

para cezasıyla cezalandırılır.  

 

Gümrük idaresine yapılacak açıklama :  

Türk parası, döviz veya bunlarla ödemeyi sağlayan belgeleri yurt dışına çıkaran veya yurda getiren  

yolcular, gümrük idaresinin talebi üzerine bunlarla ilgili olarak tam ve doğru açıklama yapmakla 

mükelleftir.  

Yetkililerce talep edildiği halde herhangi bir açıklama yapılmaması veya yanlış ya da yanıltıcı açıklama 

yapılması  

halinde, yolcu beraberindeki değerler gümrük idaresi tarafından muhafaza altına alınır.  

Gümrük idaresince, açıklamada bulunmayan yolculara taşıdıkları değerin, tutar konusunda gerçeğe aykırı 

açıklamada bulunan yolculara ise taşıdıkları değer ile açıkladıkları değer arasındaki farkın onda biri kadar 

idarî para cezası kesilir. 

Ayrıca durum şüpheli sayılarak Başkanlığa bildirilmekle birlikte ilgili diğer mercilere de intikal ettirilir. 

Binbeşyüz Yeni Türk Lirasına kadar olan farklar için bu fıkra hükmü uygulanmaz.  

 

Elkoyma : 

Aklama ve terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunan hallerde 5271  

sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 128 inci maddesindeki usûle göre malvarlığı değerlerine 

elkonulabilir.  

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı da el koyma kararı verebilir. Hâkim kararı 

olmaksızın yapılan elkoyma işlemi yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim en geç 

yirmidört saat içinde onaylanıp onaylanmamasına karar verir. Onaylanmama halinde Cumhuriyet 

savcılığının kararı hükümsüz kalır.  

 

(1)Kaçakçılık Suçları ve Cezaları  (VUK.md/359) 

a) Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan; 

1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle 

ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi 

matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer 

kayıt ortamlarına kaydedenler, 

2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge 

düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, 

Hakkında  on sekiz aydan  üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Varlığı noter tasdik kayıtları veya 

sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve 



 

 

belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir. Gerçek bir 

muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle 

gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir. 

b) Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, 

kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya 

hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak 

düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir. 

c) Bu Kanun hükümlerine göre ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği 

belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basanlar veya bilerek kullananlar iki yıldan beş yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

371 inci maddedeki pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili makamlara bildirenler hakkında bu 

madde hükmü uygulanmaz. 

Kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında bu maddede yazılı cezaların uygulanması 344 üncü maddede 

yazılı vergi ziyaı cezasının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez. 


