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EMEKLİ CEZA HAKİMİ BEYAZIT BORAN'DAN ÖRTÜLÜ AF 

YASASINA BÜYÜK TEPKİ 

Ankara emekli Ceza Hakimlerinden Mardin Savur doğumlu Beyazıt Boran 4 temmuz 2018 

tarih ve 30468 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı kanun genel 

tebliğine yönelik yaptığı değerlendirmede :''Vergi kaçakçılarına af, rüşvet ve yolsuzluk sonucu 

elde edilen bir kısım kara paraların legal hale getirildiği ve örtülü peşin af niteliğinde 

olduğu''na yönelik yazılı basın açıklaması yaptı 
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Ankara emekli Ceza Hakimlerinden Mardin Savur doğumlu Beyazıt Boran 4 temmuz 2018 tarih ve 
30468 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı kanun genel  tebliğine yönelik 
yaptığı değerlendirmede :''Vergi kaçakçılarına af, rüşvet ve yolsuzluk sonucu elde edilen bir kısım 
kara paraların legal hale getirildiği ve örtülü peşin af niteliğinde olduğu''na  yönelik yazılı basın 
açıklaması  yaptı 
  
Emekli Ceza Hakimi Beyazıt Boran yaptığı yazılı açıklamasında; 



 ''Bugünkü Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı’nın bir tebliği yayınlandı. 
Tebliğde; “Yurt dışında! Bulunan para, döviz ve altınlarını yurda getirilerek milli ekonomiye 
kazandırılması (!) halinde (yanlış anlaşılmasın bu varlıklar milli ekonomiye verilmeyecek, 
varlıkların sahiplerinin yine kendilerinin Türkiye de ki hesapları ve / ya da ticari defterlerinde 
göstermeleri yoluyla, Milli ekonomiye kazandırmaları kast ediliyor!); GELİR VE KURUMLAR 
VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLMESİNE ve 31.07.2018 tarihine kadar bu varlıkların Türkiye’ye 
getirilmesi halinde de; VERGİ HESAPLANMAYACAĞI VE BEYAN EDİLEN BU VARLIKLAR 
NEDENİYLE; HİÇ BİR SURETLE VERGİ İNCELEMESİ VE VERGİ TARHİYATI 
YAPILMAYACAKTIR!   Hükmüne yer verilmiştir. 
 
Bugünkü Resmi Gazetede yayınlanan tebliğden yukarda yazdıklarımı görebilirsiniz… 
İktidarın Meclis te ki çoğunluğu sayesinde, Kamuoyunda yasa üzerinde gerekli inceleme ve 
değerlendirmelerin, tartışma ve düzeltmelerin yapılmasına bile fırsat 
verilmeden GÖRÜŞ(TÜR)ÜLEREK Yasalaştırılan (7143 sayılı kanun) ve bugünkü Maliye 
Bakanlığı tarafından tebliğ kararı haline gelen, KANUN VE TEBLİĞ ÜLKEMİZİN SOSYAL 
ŞARTLARINI GÖZ ÖNÜNDE TUTMADIĞI, ADİL SONUÇLAR VE ÇÖZÜMLER İÇERMEDİĞİ, 
HUKUKİ İSTİKRAR İLE DEVLETE GÜVENİ SARSTIĞI AÇIKTIR. 
Maalesef geçmişte de bu tür işlemler, ciddi bir Hukuki / yargısal engelle karşılaşmadan 
uygulanmıştır… 
  
Ancak, bu tür keyfi düzenlemelerin olduğu yerde, adaletsizliklere ve vergi kayıp ve kaçaklarının 
oluşmasına neden olmaktadır. 
 
Milyonlarca Emekçi, Memur, Emekli v. s yurttaşımızın aldıkları alın teri karşılığı ücretlerin daha 
ellerine geçmeden gelir vergisi v. s. kesintilerle, vergi yükümlüsü olarak, devlete kamu 
hizmetlerinde kullanılmak üzere ödedikleri bu vergiler nedeniyle, Milyonlarca Yurttaşımızın 
Mülkiyetlerine KAMU YARARI gerekçesi ile bu el atma işlemine karşı bugünkü Maliye 
Bakanlığının tebliğini ve dayanağı Yasanın çıkarılması Kamu vicdanını 
yaralamıştır.  Milyonlarlarca yurttaşımız adına, yıllarını Hak, Hukukun tecellesi için uğraş 
veren ve Hâkimlik yapmış birisi olarak (ve aynı zamanda vergi yükümlüsü sıfatımla); 
Devletten bir hukuk devletinin hassasiyetini göstermesini beklemek BENİM HAKKIMDIR… 
  
Yani, Ben ve Milyonlarca vatandaşlarımızın elde ettiği sınırlı gelirlerimiz gelir vergisinden 
muaf tutulmazken ve vergi incelemesinden muafiyet ayrıcalığı da tanınmamasına karşılık; 
Kaynağını sorgulamadan yurt dışından getirilecek bu varlıklara tanınan bu ayrıcalık neden? 
Öte yandan bu varlık sahiplerine tanınan; 
“Hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.” 
Garantisine ve ayrıcalığına neden gereksinim duyulmuştur. 
  
Vergi Usul Yasasının, Vergi kaçakçıları için öngördüğü Cezai hükümlerini bu varlık sahiplerine karşı 
işlevsiz kılmak ve Vergi incelemesi yapılmayacağı garantisi hükmü karşısında, Peşinen Vergi 
Kaçakçılığı suçunu işleyenler içinde PEŞİN VE ÖRTÜLÜ AF yasası niteliğinde ki bu yasa TBMM 
Anayasamızın suçların af edilebilmesi için aradığı nitelikli çoğunlukla kabul edilmemesi nedeniyle 
de Anayasaya ve Hukuka da  açıkça aykırıdır… 
  
Bütün Basın, Sivil toplum kuruluşları ve Siyasi Partilerin BU YASA ve TEBLİĞİN; Vergi 
kaçakçılarına af, rüşvet ve yolsuzluk sonucu elde edilen bir kısım kara paraların legal hale 
getirildiği ve örtülü peşin af niteliğinde olduğu konusunda Kamuoyunu aydınlatmaları 
konusunda bir yurttaş olarak çağrımdır…''Dedi. 
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