
 

 

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 07.01.2019 

Sayı: 2019/020        Ref: 4/020 

 

 

Konu:  

02.11.2016 TARİHİ İLE 31.12.2018 TARİHLERİ ARASINDA 15 TEMMUZ 

ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ İLE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜNDEN YASAK 

OLDUĞU HALDE GEÇİŞ YAPAN ARAÇLARA İDARİ PARA CEZASI 

VERİLMEMESİ, VERİLMİŞ OLAN CEZALARIN TEBLİĞ EDİLMEMESİ VE BU 

KİŞİLERDEN TAHSİL EDİLEN İDARİ PARA CEZASI TUTARLARININ İADESİNE 

DAİR TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR  

 

31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı Resmi Gazete’de (4. Mükerrer) yayınlanan Tahsilat Genel 

Tebliği Seri:B Sıra No:11 ile 7159 sayılı Kanun ile 6001 sayılı Karayolları Genel 

Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanuna eklenen geçici 4. maddenin uygulama usul ve 

esasları belirlenmiştir.  

 

6001 sayılı Kanunun geçici 4. maddesinde “ 02/11/2016 tarihinden bu maddenin yürürlüğe 

girdiği tarihe kadar, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler 

Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçilmesi nedeniyle 30 uncu maddenin ikinci 

fıkrası uyarınca idari para cezası verilmez, verilmiş olanlar tebliğ edilmez, tebliğ edilmişlerin 

tahsilatından vazgeçilir, varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar 

verilmesine yer olmadığına karar verilir, yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde 

bırakılır ve vekâlet ücretine hükmedilmez. Söz konusu cezalar kapsamında bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar 28/2/2019 tarihine kadar başvurulması 

hâlinde 29/3/2019 tarihine kadar red ve iade edilir.” hükmü yer almaktadır. 

 

Bu hükme göre, 02.11.2016 tarihi (bu tarih dâhil) ile 31.12.2018 tarihleri (bu tarih dâhil) 

arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden araç sınıfları 

itibarıyla kullanılması yasak olduğu halde geçiş yapan araçlara ilişkin olarak 6001 sayılı 

Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre idari para cezası verilmesi gereken kişilere 

idari para cezası verilmeyecek, verilmiş olanlar tebliğ edilmeyecek ve bu kişilerden tahsil 

edilen idari para cezası tutarları iade edilecektir. 

 

Karayolları Genel Müdürlüğü’nce yapılacak işlemler 

 

6001 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi kapsamında olan fiillere ilişkin olarak Karayolları 

Genel Müdürlüğü’nce ilgililerin başvurusu aranılmaksızın; 

 

a) İdari yaptırım kararı düzenlenmeyecek, 

 

b) Düzenlenmiş idari yaptırım kararları tebliğ edilmeyecek, 

 

c) Kesinleşmiş ve ödenmemiş olan idari para cezaları takip için vergi dairelerine 

bildirilmeyecektir. 

 

 



 

 

 

 

Vergi dairelerince yapılacak işlemler 

 

6001 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi kapsamında olan fiillere ilişkin olarak takip için ilgili 

vergi dairesine bildirilmiş idari para cezalarından tahsil edilmemiş olanlar herhangi bir 

başvuru beklenilmeksizin terkin edilecek ve takip işlemleri sonlandırılacaktır. 

 

Geçici 4. maddede “…varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar 

verilmesine yer olmadığına karar verilir, yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde 

bırakılır ve vekâlet ücretine hükmedilmez.” hükmü yer aldığından, bu madde kapsamındaki 

idari para cezalarıyla ilgili olarak vergi dairesinin taraf olduğu dava bulunması halinde, anılan 

hükümden de bahsedilmek suretiyle “mahkemece karar verilmesine yer olmadığına dair 

karar verilebilmesi için” ilgili mahkemeye bildirimde bulunulacaktır. 

 

Ödenen tutarların iadesi 

 

Geçici 4. madde kapsamında olan idari para cezalarından yapılan ödemelerin iadesi, 

ödemenin yapıldığı yer dikkate alınarak aşağıdaki şekilde yapılacaktır. 

 

Ödemenin; 

 

a) Vergi dairesine veya vergi dairesi adına banka/Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’ne (PTT 

A.Ş) yapılmış olması halinde, motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi 

dairesine gönderilmek üzere, 

 

b) Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan sanal POS üzerinden veya anılan 

Genel Müdürlük adına açılmış posta çeki hesabına yapılmış olması durumunda Ankara Vergi 

Dairesi Başkanlığı Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi’ne gönderilmek üzere, 

 

herhangi bir vergi dairesine tebliğ ekinde yer alan başvuru dilekçesi ile 28.02.2019 tarihine 

kadar başvurulması gerekmektedir. 

 

Başvuruyu alan vergi dairelerince dilekçeler, iadeyi yapacak vergi dairesine aynı gün 

elektronik ortamda iletilecektir. Vergi dairelerince iade işlemleri, 29.03.2019 tarihine kadar, 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 23. maddesi ile 5510 sayılı 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88. maddesi dikkate alınarak, 

gerçekleştirilecektir. Diğer bir ifadeyle, iade talep edenlerin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na 

bağlı tahsil dairelerine veya Sosyal Güvenlik Kurumu’na karşı olan vergi, prim, ceza ve 

benzeri borçları söz konusu iade tutarından mahsup edilecek, arta kalan bir meblağ kalması 

halinde iade gerçekleştirilecektir.  

 

Vergi daireleri/Karayolları Genel Müdürlüğü hesaplarına yapılmış ödemeler dışında 

muhasebe birimlerine ödeme yapılmış olması halinde ödemenin yapıldığı muhasebe birimine 

bu Tebliğ ekinde yer alan başvuru dilekçesindeki bilgileri içeren bir dilekçe ile 28.02.2019 

tarihine kadar başvurulması gerekmekte olup, iade işlemleri ilgili muhasebe birimi 

tarafından 29.03.2019 tarihine kadar yapılacaktır. 

 

 



 

 

 

 

Tebliğ 31.12.2018 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiştir. 

 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

            MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

EK: 

Tahsilat Genel Tebliği Seri:B Sıra No:11  

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör  

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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31 Aralık 2018 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30642 (4. Mükerrer) 

TEBLİĞ 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 
TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ 

SERİ:B SIRA NO:11 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğde, 28/12/2018 tarihli ve 30639 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 1/1/2019 

tarihinde yürürlüğe giren 27/12/2018 tarihli ve 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunun 5 inci maddesiyle 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında 

Kanuna eklenen geçici 4 üncü maddenin uygulamasına dair açıklamalar yer almaktadır. 

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 7159 sayılı Kanunun 5 inci maddesine istinaden hazırlanmıştır. 

6001 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinden yararlanacaklar 

MADDE 3 – (1) 6001 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinde “(1) 2/11/2016 tarihinden bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihe kadar, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih 

Sultan Mehmet Köprüsünden geçilmesi nedeniyle 30 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmez, 

verilmiş olanlar tebliğ edilmez, tebliğ edilmişlerin tahsilatından vazgeçilir, varsa yapılmış itirazlar veya açılmış 

davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilir, yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde 

bırakılır ve vekâlet ücretine hükmedilmez. Söz konusu cezalar kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 

önce yapılan tahsilatlar 28/2/2019 tarihine kadar başvurulması hâlinde 29/3/2019 tarihine kadar red ve iade edilir.” 

hükmü yer almaktadır. 

Bu hükme göre, 2/11/2016 tarihi (bu tarih dâhil) ile 31/12/2018 tarihleri (bu tarih dâhil) arasında 15 Temmuz 

Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olduğu halde geçiş 

yapan araçlara ilişkin olarak 6001 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre idari para cezası verilmesi 

gereken kişilere idari para cezası verilmeyecek, verilmiş olanlar tebliğ edilmeyecek ve bu kişilerden tahsil edilen idari 

para cezası tutarları iade edilecektir. 

Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılacak işlemler 

MADDE 4 – (1) 6001 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında olan fiillere ilişkin olarak 

Karayolları Genel Müdürlüğünce ilgililerin başvurusu aranılmaksızın; 

a) İdari yaptırım kararı düzenlenmeyecek, 

b) Düzenlenmiş idari yaptırım kararları tebliğ edilmeyecek, 

c) Kesinleşmiş ve ödenmemiş olan idari para cezaları takip için vergi dairelerine bildirilmeyecektir. 

Vergi dairelerince yapılacak işlemler 

MADDE 5 – (1) 6001 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında olan fiillere ilişkin olarak takip için 

ilgili vergi dairesine bildirilmiş idari para cezalarından tahsil edilmemiş olanlar herhangi bir başvuru beklenilmeksizin 

terkin edilecek ve takip işlemleri sonlandırılacaktır. 

(2) Geçici 4 üncü maddede “…varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine 

yer olmadığına karar verilir, yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretine hükmedilmez.” 

hükmü yer aldığından, bu madde kapsamındaki idari para cezalarıyla ilgili olarak vergi dairesinin taraf olduğu dava 

bulunması halinde, anılan hükümden de bahsedilmek suretiyle “mahkemece karar verilmesine yer olmadığına dair 

karar verilebilmesi için” ilgili mahkemeye bildirimde bulunulacaktır. 

Ödenen tutarların iadesi 

MADDE 6 – (1) Geçici 4 üncü madde kapsamında olan idari para cezalarından yapılan ödemelerin iadesi, 

ödemenin yapıldığı yer dikkate alınarak aşağıdaki şekilde yapılacaktır. 

(2) Ödemenin; 

a) Vergi dairesine veya vergi dairesi adına banka/Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT)’ye yapılmış olması 

halinde, motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine gönderilmek üzere, 

b) Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan sanal POS üzerinden veya anılan Genel Müdürlük 

adına açılmış posta çeki hesabına yapılmış olması durumunda Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Veraset ve Harçlar 

Vergi Dairesine gönderilmek üzere, 

herhangi bir vergi dairesine bu Tebliğ ekinde yer alan başvuru dilekçesi ile 28/2/2019 tarihine kadar 

başvurulması gerekmektedir. 

(3) Başvuruyu alan vergi dairelerince dilekçeler, iadeyi yapacak vergi dairesine aynı gün elektronik ortamda 

iletilecektir. Vergi dairelerince iade işlemleri, 29/3/2019 tarihine kadar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanunun 23 üncü maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci 

maddesi dikkate alınarak, gerçekleştirilecektir. 



(4) Vergi daireleri/Karayolları Genel Müdürlüğü hesaplarına yapılmış ödemeler dışında muhasebe birimlerine 

ödeme yapılmış olması halinde ödemenin yapıldığı muhasebe birimine bu Tebliğ ekinde yer alan başvuru 

dilekçesindeki bilgileri içeren bir dilekçe ile 28/2/2019 tarihine kadar başvurulması gerekmekte olup, iade işlemleri 

ilgili muhasebe birimi tarafından 29/3/2019 tarihine kadar yapılacaktır. 

Yürürlük 

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 

  

Eki için tıklayınız. 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20181231M4-30-1.pdf
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