Tahsilat Genel Tebli¤leri

Maliye Bakanl›¤›ndan:
TAHS‹LAT GENEL TEBL‹⁄‹
(SER‹ NO: 432)
(7.8.2004 tarih ve 25546 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›ﬂt›r)
5228 say›l› Baz› Kanunlarda ve 178 say›l› Kanun Hükmünde Kararnamede De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanunun(1) geçici 6 nc› maddesi ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ü teﬂkilat›nca tescil edilmiﬂ olan ve Türkiye'de sportif
alanda faaliyette bulunan spor kulüplerinin vergi borçlar›n›n
21.07.1953 tarihli ve 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanunun 48 inci maddesi uyar›nca taksitlendirilmesine yönelik düzenlemeler yap›lm›ﬂt›r.
I – KANUN HÜKMÜ
Söz konusu Kanun hükmü aﬂa¤›da yer almaktad›r.
"GEÇ‹C‹ MADDE 6. 31.12.2004 tarihine kadar (bu tarih dahil) yap›lacak müracaatlara uygulanmak üzere, Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ü teﬂkilat›nca tescil edilmiﬂ olan ve Türkiye'de sportif
alanda faaliyette bulunan spor kulüplerinin; Maliye Bakanl›¤›na ba¤l› vergi dairelerine ödenmesi gereken ve 4.1.1961
tarihli ve 213 say›l› Vergi Usul Kanunu kapsam›na giren
vergi, resim, harçlar, fon pay› ve bunlara ba¤l› vergi cezalar›, gecikme faizleri, gecikme zamlar› ile 16.08.1997 tarihli
ve 4306 say›l› Kanuna göre al›nan e¤itime katk› pay› ve buna ba¤l› gecikme zamlar›ndan 30.06.2004 tarihi itibar›yla
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(bu tarih dahil) vadesi geldi¤i halde bu maddenin yürürlü¤e
girdi¤i tarih itibar›yla ödenmemiﬂ olanlar teminat hariç 6183
say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanunun 48 inci maddesinde aran›lan ﬂartlar çerçevesinde müracaat tarihinden itibaren 5 y›l› aﬂmamak üzere ve uygulanmakta olan tecil faizi oran›n›n 1/6's› dikkate al›nmak suretiyle tecil edilebilir.
Bu madde kapsam›ndaki alacaklar›n bu maddenin yürürlük tarihinden önce 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil
Usulü Hakk›nda Kanunun 48 inci maddesi uyar›nca tecil
edilip de tecil ﬂartlar›na uygun olarak ödenmekte olanlar›ndan, kalan taksit tutarlar› için mükellefler, talep etmeleri halinde bu madde hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil ﬂartlar›na uygun olarak ödenen taksit tutarlar› için
tecil hükümleri geçerli say›l›r. Kalan taksit tutarlar›na verilecek sürenin hesab›nda ilk tecil tarihi dikkate al›n›r."
II- UYGULAMAYA ‹L‹ﬁK‹N AÇIKLAMALAR
A- KAPSAM
1-Madde Hükmünden Yararlanabilecek Mükellefler
5228 say›l› Kanunun geçici 6 nc› maddesi ile yap›lan düzenlemeden Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ü teﬂkilat›nca
tescil edilmiﬂ olan ve Türkiye'de sportif alanda faaliyette
bulunan spor kulüpleri yararlanabilecektir.
Spor kulüplerinin dernek ya da ﬂirket ﬂeklinde örgütlenmiﬂ olmas› madde hükmünden yararlanmalar›na engel teﬂkil
etmemektedir.
2-Alacakl› Amme ‹daresi
5228 say›l› Kanunun geçici 6 nc› maddesi ile yap›lan dü318
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zenleme, Devlete ait olup Maliye Bakanl›¤›na ba¤l› vergi
dairelerine ödenmesi gereken alacaklar› kapsad›¤›ndan, bu
madde hükmü çerçevesinde di¤er alacakl› amme idarelerinin tecil yapmalar› mümkün de¤ildir.
3- Alaca¤›n Türü ve Vadesi
5228 say›l› Kanunun geçici 6 nc› maddesi çerçevesinde
yap›lan müracaatlar üzerine tecil edilebilecek alacaklar,
30.06.2004 tarihi itibar›yla (bu tarih dahil) vadesi geldi¤i
halde an›lan maddenin yürürlü¤e girdi¤i 31.07.2004 tarihine
kadar ödenmemiﬂ olan ve 213 say›l› Vergi Usul Kanunu
kapsam›na giren vergi, resim, harçlar, fon pay› ve bunlara
ba¤l› vergi cezalar›, gecikme faizleri, gecikme zamlar› ile
4306 say›l› Kanuna göre al›nan e¤itime katk› pay› ve buna
ba¤l› gecikme zamlar›d›r.
Madde hükmüne göre yap›lacak tecillerde, amme alacaklar›n›n türü aç›s›ndan ay›r›m yap›lmayacakt›r.
B- UYGULAMA ESASLARI
5228 say›l› Kanunun geçici 6 nc› maddesinin uygulamas›na iliﬂkin esaslar aﬂa¤›da aç›klanm›ﬂt›r.
1- Baﬂvuru Süresi ve ﬁekli
5228 say›l› Kanunun geçici 6 nc› maddesi hükmü,
31.12.2004 tarihine kadar (bu tarih dahil) yap›lacak müracaatlara uygulanabilece¤inden, madde hükmünden yararlanmak isteyen spor kulüplerinin ba¤l› bulunduklar› vergi dairelerine bu tarihe kadar yaz›l› olarak tecil ve taksitlendirme
talebinde bulunmalar› zorunludur.
Ayn› il veya farkl› illerde birden fazla vergi dairesine olan
borçlar› için madde hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin her bir vergi dairesine ayr› ayr› yaz›l› baﬂvuruda bulunmalar› gerekmektedir.
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6183 say›l› Kanunun 48 inci maddesine göre yap›lacak
tecil ve taksitlendirme taleplerinde aran›lan ﬂartlar, 5228 say›l› Kanuna göre yap›lacak taleplerde de aran›laca¤›ndan,
yaz›l› baﬂvurular›n eksiksiz doldurulan "Erteleme ve Taksitlendirme Talep ve De¤erlendirme Formu" ile birlikte yap›lmas› zorunludur.
An›lan madde hükmünden, Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ü teﬂkilat›nca tescil edilmiﬂ spor kulüpleri yararlanaca¤›ndan, mükelleflerin, baﬂvuru s›ras›nda an›lan Genel
Müdürlük teﬂkilat›nca tescil edilmiﬂ spor kulübü olduklar›n›
belirten belgeyi de ibraz etmeleri gerekmektedir.
Madde hükmünden yararlanmak isteyen spor kulüpleri, kapsama giren toplam borçlar› için talepte bulunabilecekleri gibi sadece istedikleri dönem ve vergi türleri aç›s›ndan da talepte bulunabileceklerdir. Ancak, tecil taleplerinin
alacak asl› ile birlikte fer'ilerini de içermesi ﬂart› aran›lacakt›r.
2- Tecil Süresi, Teminat ve Tecil Faizi Oran› not:1
5228 say›l› Kanunun geçici 6 nc› maddesinde, madde
kapsam›na al›nan borçlar›n 6183 say›l› Kanunun 48 inci
maddesinde aran›lan ﬂartlar çerçevesinde tecil edilebilece¤i
belirtilmiﬂtir.
Bununla birlikte, 6183 say›l› Kanunun 48 inci maddesi
hükmünden farkl› olarak, geçiçi 6 nc› madde çerçevesinde
yap›lacak tecillerde;
- Tecil süresi, müracaat tarihinden itibaren azami 5 y›l
olarak uygulanabilecek,
- Teminat aran›lmayacak,
- Taksitlerle birlikte tahsili gereken tecil faizi oran›, uy320
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gulanmakta olan faiz oran›n›n 1/6's› olarak dikkate al›nacakt›r.
429 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebli¤i(2) ile 6183 say›l›
Kanunun 48 inci maddesine göre yap›lacak tecillere uygulanmak üzere 12.11.2003 tarihinden geçerli olmak üzere tecil faizi oran› y›ll›k %36 olarak belirlendi¤inden, tecil faizi
oran›nda de¤iﬂiklik yap›lmad›¤› sürece 5228 say›l› Kanunun
geçiçi 6 nc› maddesi çerçevesinde yap›lacak tecillerde uygulanacak y›ll›k tecil faizi oran› (%36/6=) %6 olacakt›r.
3- Borç Tutar›n›n Tespiti
5228 say›l› Kanunun geçici 6 nc› maddesine göre tecil talebinde bulunan spor kulüplerinin, tecilini talep ettikleri
borç as›llar›na, vade tarihinden tecil talep tarihine kadar (bu
tarih hariç) geçen süre için 6183 say›l› Kanun hükümlerine
göre gecikme zamm› hesaplanacakt›r.
Tecil talebinin kabul edilmesi halinde ise borca, tecil talep tarihinden (bu tarih dahil), ödeme tarihine kadar (bu tarih dahil) geçen süre için tecil faizi (y›ll›k %6) uygulanacak
ve taksitlerle birlikte tahsil edilecektir. Tecil faizi, ödenecek
taksit tutarlar› esas al›narak, 372 Seri No.lu Tahsilat Genel
Tebli¤inde(3) aç›klanan esaslar çerçevesinde hesaplanacakt›r.
a-5228 say›l› Kanunun geçici 6 nc› maddesinin yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce tecil edilip de tecil ﬂartlar›na uygun
ödenmekte olan alacaklar
5228 say›l› Kanunun geçici 6 nc› maddesinin yürürlü¤e
girdi¤i 31.07.2004 tarihinden önce 6183 say›l› Kanunun 48
inci maddesine göre tecil edilip de tecil ﬂartlar›na uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklar› ile ilgili olarak bu
321

Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun
istanbul smmmo

madde hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin, kalan taksit tutarlar›n›n bu madde kapsam›nda tecilini talep etmeleri gerekmektedir.
5228 say›l› Kanunun geçici 6 nc› maddesi kapsam›nda
yapt›klar› tecil talebi kabul edilen mükelleflerin, daha önce
tecil ﬂartlar›na uygun olarak ödedikleri taksit tutarlar› için
tecil hükümleri geçerli say›lacak, kalan borçlar› için verilecek tecil süresinin hesab›nda ilk tecil tarihi dikkate al›nacakt›r.
Bu ﬂekilde tecil edilen amme alacaklar›n›n, 5228 say›l›
Kanunun geçici 6 nc› maddesinin yürürlü¤e girdi¤i
31.07.2004 tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlar›na, bu maddenin yürürlü¤e girdi¤i tarihe kadar geçen süre için geçerli olan oranda, bu tarihten itibaren de uygulanmakta olan tecil faizi oran›n›n 1/6's› (y›ll›k %6) oran›nda tecil faizi uygulanacakt›r.
5228 say›l› Kanunun geçici 6 nc› maddesinin yürürlü¤e
girdi¤i 31.07.2004 tarihinden önce 6183 say›l› Kanunun 48
inci maddesine göre tecil edilip de tecil ﬂartlar›na uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklar› ile ilgili olarak bu
madde hükmünden yararlanmak üzere baﬂvuruda bulunmayan mükelleflerin, kalan taksit tutarlar›na, 31.07.2004 tarihine kadar geçen süreler için geçerli olan oranda, bu tarihten
itibaren de uygulanmakta olan tecil faizinin 1/6' s› oran›nda
tecil faizi uygulanacakt›r.
b- 5228 say›l› Kanunun geçici 6 nc› maddesinin yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce yap›lan tecil talepleri
5228 say›l› Kanunun geçici 6 nc› maddesinin yürürlü¤e
girdi¤i tarihten önce baﬂvuruda bulunuldu¤u halde bu tarih
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itibar›yla sonuçland›r›lmam›ﬂ olan tecil taleplerine istinaden
tecil edilecek olan amme alacaklar›na; tecil talep tarihinden,
an›lan maddenin yürürlü¤e girdi¤i 31.07.2004 tarihine kadar
geçen süre için geçerli olan oranda (12.11.2003 tarihinden
itibaren y›ll›k %36), bu tarihten itibaren de uygulanmakta
olan tecil faizi oran›n›n 1/6's› (y›ll›k %6) oran›nda tecil faizi uygulanacakt›r.
Bu durumda olan mükelleflerden, mevcut talepleri için
5228 say›l› Kanun hükümlerine göre ayr›ca tecil talebi aran›lmayacakt›r. Ancak, mevcut tecil talepleri tüm borçlar›na
iliﬂkin olmayan mükelleflerin, talepte bulunmad›klar› di¤er
borçlar› için de bu madde kapsam›nda tecil talep etmeleri
mümkün bulunmaktad›r.
C- VERG‹ DA‹RELER‹NCE YAPILACAK ‹ﬁLEMLER
1- 5228 say›l› Kanunun geçici 6 nc› maddesinden yararlanmak üzere baﬂvuruda bulunan spor kulüplerinden, Erteleme ve Taksitlendirme Talep ve De¤erlendirme Formunun
yan› s›ra Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ünce tescil edilmiﬂ spor kulübü olduklar›n› gösteren belge aran›lacakt›r.
2- 5228 say›l› Kanunun geçici 6 nc› maddesinden yararlanmak üzere baﬂvuruda bulunan spor kulüplerinin tecil talepleri, amme alaca¤›n›n tutar›na bak›lmaks›z›n Bakanl›¤›m›z taraf›ndan de¤erlendirilerek sonuçland›r›lacakt›r. Bu
nedenle vergi dairelerince al›nan baﬂvurular madde kapsam›na giren alaca¤›n türü, vadesi, asl› ile alacak as›llar›na tecil talep tarihine kadar hesaplanacak gecikme zamlar›n› ayr› ayr› gösteren bir liste ile birlikte mükellefin Erteleme ve
Taksitlendirme Talep ve De¤erlendirme Formu da eklenmek suretiyle derhal Bakanl›¤›m›za intikal ettirilecektir.
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3- 5228 say›l› Kanunun geçici 6 nc› maddesi kapsam›nda
tecil edilen borçlar için mükelleflere gönderilecek yaz›da,
teminat konusunda bir talep bulunmayacak, tecil edilen
borçlar›n tecil ﬂartlar›na uygun ödenmemesi halinde, tecil
ﬂartlar›n›n ihlal edilmiﬂ olaca¤› ve amme alaca¤›n›n cebren
takip ve tahsil edilece¤i hususuna yer verilecektir.
III- D‹⁄ER HUSUSLAR
1- 4811 say›l› Vergi Bar›ﬂ› Kanunu hükümlerinden yararlanmak üzere baﬂvuruda bulunan ancak, an›lan Kanuna göre hesaplanan borçlar›n› Kanunda öngörülen sürede ödememiﬂ olan spor kulüplerinin, 5228 say›l› Kanunun geçici 4 üncü maddesinin iki ve üçüncü f›kralar› çerçevesinde borçlar›n› Eylül/2004 ay› sonuna kadar ödeme imkan› bulunmaktad›r. Bu nedenle, Eylül/2004 ay› sonuna kadar, 4811 say›l›
Kanun kapsam›nda ödeme süresi uzat›lan borçlar› için 5228
say›l› Kanunun geçici 6 nc› maddesi kapsam›nda tecil talebinde bulunan mükelleflerin bu talepleri kabul edilmeyecektir.
2- 6183 say›l› Kanunun 48 inci maddesinin dördüncü f›kras›nda "Teminat, asli ve fer'i amme alacaklar›n› karﬂ›layacak miktarda olur. Haciz yap›lm›ﬂsa mahcuz mal de¤eri tutar›nca teminat yerine geçer." hükmü yer almaktad›r. 5228
say›l› Kanunun geçici 6 nc› maddesinde ise madde kapsam›nda yap›lacak tecillerde teminat aran›lmayaca¤› hükmü
bulunmaktad›r. Bu durumda, geçici 6 nc› madde hükmüne
göre teminats›z tecil edilen amme alacaklar› ile ilgili olarak
tecil tarihinden önce tatbik edilmiﬂ olan hacizlerin kald›r›lmas› gerekti¤i tabiidir.
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3- 5228 say›l› Kanunun geçici 6 nc› maddesinden yararlanma imkan› bulunan spor kulüplerinin, vadesi 01.07.2004
ve bu tarihten sonra olan borçlar› için yapacaklar› tecil talepleri, 6183 say›l› Kanunun 48 inci maddesi çerçevesinde de¤erlendirilerek sonuçland›r›lacakt›r.
Tebli¤ olunur.
------------------------------------(1) 31.07.2004 gün ve 25539 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanm›ﬂt›r.
(2) 12.11.2003 gün ve 25287 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanm›ﬂt›r.
(3) 22.07.1988 gün ve 19880 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanm›ﬂt›r.
NOT : 4.3.2005 tarihinden itibaren uygulanacak olan tecil faizi oran›,
4.3.2005 R.G. tarihli 434 No. lu Tahsilat Genel Tebli¤i ile % 30 olarak belirlendi¤inden,iﬂbu madde hükmüne göre tecil edilmiﬂ ve tecil ﬂartlar›na uygun
olarak ödenmekte olan amme alacaklar›n›n ,an›lan tebli¤in yay›m› tarihinden
sonra ödenmesi gereken taksit tutarlar›na y›ll›k % 5 oran›nda tecil faizi uygulanacakt›r.
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Maliye Bakanl›¤›ndan :
TAHS‹LAT GENEL TEBL‹⁄‹
SER‹ NO: 435
(20.5.2005 TAR‹H VE 25820 SAYILI Resmi Gazetede yay›mlanm›ﬂt›r)
27/4/2005 gün ve 25798 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan 5335 say›l› Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanunun Geçici 9 uncu maddesi ile Mülga 8/7/1948 tarihli ve 5254 say›l› Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakk›nda Kanun
ve ilgili Bakanlar Kurulu kararlar› uyar›nca da¤›t›lan tohumluklar›n karﬂ›l›¤› olarak kulland›r›lan ancak süresinde tahsil
edilemeyen ve Hazine alaca¤›na dönüﬂen (haks›z al›nd›¤›
tespit edilenler hariç) ve Maliye Bakanl›¤›na ba¤l› vergi dairelerine takip ve tahsil edilmek üzere bu maddenin yürürlük
tarihinden önce intikal ettirilmiﬂ bulunan kredi alacaklar›n›n
tahsiline yönelik düzenlemeler yap›lm›ﬂt›r.
I-KANUN HÜKMÜ
Söz konusu Kanun hükmü aﬂa¤›da yer almaktad›r.
"GEÇ‹C‹ MADDE 9. - Mülga 8.7.1948 tarihli ve 5254
say›l› Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakk›nda Kanun ve ilgili Bakanlar Kurulu kararlar› uyar›nca da¤›t›lan tohumluklar›n karﬂ›l›¤› olarak kulland›r›lan ancak süresinde tahsil edilemeyen ve Hazine alaca¤›na dönüﬂen
(haks›z al›nd›¤› tespit edilenler hariç) ve Maliye Bakanl›¤›326
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na ba¤l› vergi dairelerine takip ve tahsil edilmek üzere bu
maddenin yürürlük tarihinden önce intikal ettirilmiﬂ bulunan
kredi alacaklar›ndan, (6.6.2003 tarihli ve 4876 say›l› T.C.
Ziraat Bankas› A.ﬁ. ve Tar›m Kredi Kooperatifleri Taraf›ndan Üreticilere Kulland›r›lan ve Sorunlu Hale Gelen Tar›msal Kredilerin Yeniden Yap›land›r›lmas›na ‹liﬂkin Kanun
kapsam›na girenler hariç) bu maddenin yürürlü¤e girdi¤i tarihi takip eden ay›n baﬂ›ndan itibaren üç ay içerisinde baﬂvurulmas› koﬂuluyla vadesinde ödenmeyen alacak as›llar› ile
bu alacaklara iliﬂkin faiz ve gecikme zamm› yerine, bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihe kadar ayl›k olarak T.C. Ziraat Bankas›nca tar›msal kredilere uygulanan getiri oran› veya
Devlet ‹statistik Enstitüsü taraf›ndan belirlenen tar›m sektörüne iliﬂkin toptan eﬂya fiyat endeksi ile üretim fiyat endeksinin ayl›k oranlar›ndan düﬂük olan› esas al›narak (5254 say›l› Kanun uyar›nca y›ll›k faiz uygulanan alacaklarda bu faiz oran› esas al›narak) hesaplanacak tutar›n, ilk taksit
2005 y›l› Ekim ay›nda, ikinci taksit 2006 y›l› Ekim ay›nda,
üçüncü taksit 2007 y›l› Ekim ay›nda olmak üzere üç y›lda üç
eﬂit taksitte ödenmesi, dava aç›lmamas› ve aç›lan davalardan
vazgeçilmesi ﬂart›yla, bu alacaklara uygulanan gecikme
zamlar› ile di¤er fer'i alacaklar›n tamam›n›n tahsilinden vazgeçilir. Madde kapsam›na giren alacaklar›n maddenin yürürlük tarihinden önce k›smen ödenmiﬂ olmas› halinde, ödenmeyen k›s›m için bu hükümden yararlan›l›r ve ödenen k›s›mlar red ve iade edilmez. Madde hükmüne göre ödenen
alacaklara, maddenin yürürlü¤e girdi¤i tarihten sonra gecikme zamm› tatbik edilmez. Ancak süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlar›n›n son taksit ödeme süresi
sonuna kadar, ödenmeyen veya eksik ödenen k›sm›n son
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takside ait olmas› halinde ise bu tutar›n son taksidi izleyen
ay›n sonuna kadar, ödenmeyen k›s›m ile birlikte 6183 say›l›
Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanunun 48
inci maddesi uyar›nca uygulanan tecil faizi oran›n›n yar›s›
oran›nda her ay için ayr› ayr› hesaplanacak geç ödeme zamm› ile birlikte ödenmesi ﬂart›yla, bu madde hükmünden yararlan›rlar. Madde kapsam›na giren alacaklar›n maddede öngörülen süre ve ﬂekilde tamamen ödenmemesi halinde, ödenen tutar kadar bu madde hükmünden yararlan›l›r.
Birinci f›kra kapsam›nda yap›land›rmaya esas al›nan borcun tamam›n›n ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar peﬂin
ödenmesi halinde, ödenecek borç miktar› üzerinden % 30
oran›nda indirim yap›l›r.
Bu madde kapsam›nda yap›lan tahsilattan Destekleme ve
Fiyat ‹stikrar Fonu kaynakl› kredilere iliﬂkin olanlar, T.C.
Ziraat Bankas› arac›l›¤› ile an›lan Fonun gider hesab›na aktar›l›r.
Bu maddenin uygulanmas›na iliﬂkin baﬂvuru süresini, ilk
taksit ödeme süresi sonuna kadar, ilk taksit ödeme süresini
ise iki aya kadar uzatmaya, di¤er usûl ve esaslar› belirlemeye Maliye Bakanl›¤› yetkilidir.'
II-KAPSAM
Bu Kanun kapsam›na;
1- Mülga 8/7/1948 tarihli ve 5254 say›l› Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakk›nda Kanun kapsam›nda kulland›r›lan ve Hazine alaca¤›na dönüﬂen tohumluk
kredileri,
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2- 9/9/1997 tarihli ve 97/9975 say›l› ve 27/5/1998 tarihli
ve 98/11130 say›l› Bakanlar Kurulu Kararlar› kapsam›nda
kulland›r›lan ve 7/3/2002 tarihli ve 2002/3893 say›l› ve
9/8/2004 tarihli ve 2004/7682 say›l› Bakanlar Kurulu Kararlar› ile Hazine alaca¤›na dönüﬂen tohumluk kredileri,
3- 23/7/1999 tarihli ve 99/13172 say›l› Bakanlar Kurulu
Karar› kapsam›nda Destekleme ve Fiyat ‹stikrar Fonu kaynaklar›ndan üreticilere kulland›r›lan tohumluk kredileri,
nedeniyle do¤an ve bu maddenin yürürlük tarihinden
(27/4/2005) önce 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil
Usulü Hakk›nda Kanun hükümlerine göre Bakanl›¤›m›z
vergi dairelerince takip ve tahsil edilmek üzere devral›nan
alacaklar girmektedir.
An›lan maddede söz konusu tohumluk kredilerini haks›z
ald›¤› tespit edilen borçlulardan aran›lan alacaklar ile
6/6/2003 tarihli ve 4876 say›l› T.C. Ziraat Bankas› A.ﬁ. ve
Tar›m Kredi Kooperatifleri Taraf›ndan Üreticilere Kulland›r›lan ve Sorunlu Hale Gelen Tar›msal Kredilerin Yeniden
Yap›land›r›lmas›na ‹liﬂkin Kanun kapsam›na giren alacaklar
kapsam d›ﬂ›nda b›rak›ld›¤›ndan bu borçlar›n madde hükmüne göre ödenmesi mümkün de¤ildir.
III-BAﬁVURU SÜRES‹ VE ﬁEKL‹
5335 say›l› Kanunun Geçici 9 uncu maddesi ile bu madde hükmünden yararlanmak için baﬂvuru süresi, maddenin
yürürlü¤e girdi¤i tarihi takip eden ay›n baﬂ›ndan itibaren üç
ay olarak belirlenmiﬂtir.
Buna göre madde hükmünden yararlanmak isteyen borçlular›n, 1 A¤ustos 2005 tarihi mesai saati bitimine kadar
ba¤l› olduklar› vergi dairesine ekteki (EK:1) örne¤e uygun
dilekçe ile yaz›l› baﬂvuruda bulunmalar› zorunludur.
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Yaz›l› baﬂvurular; bizzat yap›labilece¤i gibi taahhütlü
posta veya APS yoluyla da yap›labilecektir. Baﬂvurular›n taahhütlü posta veya APS yoluyla yap›lmas› halinde postaya
verildi¤i tarih, baﬂvuru tarihi olarak dikkate al›nacakt›r.
Madde hükmünden yararlanmak isteyen ve farkl› tarihlerde ald›klar› krediler nedeniyle farkl› vadelerde ödemeleri
gereken borcu olan borçlular, toplam borçlar› için madde
hükmünden yararlanabilecekleri gibi sadece talep ettikleri
kredilerden kaynaklanan amme borcu için de madde hükmünden yararlanabileceklerdir.
Madde hükmünden amme alaca¤›n›n ödenmesinden sorumlu olan mirasç›lar, kefiller ve kanuni temsilciler de sorumlu olduklar› tutar dikkate al›narak yararlanabileceklerdir.
Madde hükmünden yararlan›lmas›n›n ﬂartlar›ndan biri de
dava aç›lmamas› veya aç›lm›ﬂ davalardan vazgeçilmesi oldu¤undan, madde hükmünden yararlanmak üzere baﬂvuran
borçlular›n, açm›ﬂ olduklar› davalardan da vazgeçmeleri zorunludur.
IV- ALACAK TUTARININ TESP‹T‹
1- Mülga 8/7/1948 tarihli ve 5254 say›l› Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakk›nda Kanun kapsam›nda kulland›r›lan ve Hazine alaca¤›na dönüﬂen tohumluk kredileri
Bilindi¤i gibi, mülga 5254 say›l› Kanunun 9 uncu maddesinde, 'Tohumluk kredisi borçlar›n› vadesinde ödemeyenlerin borçlar› Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas›nca kendi
usullerine göre bir y›l müddetle takip ve tahsil olunur. Bir
y›l içinde ödenmeyen alacaklar gecikme zamm› yerine vade
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tarihinden itibaren yaln›z %6 faize tabi tutulmak kayd› ile
6183 say›l› Kanun hükümleri dahilinde takip ve tahsil edilmek üzere Maliye'ye devrolunur.' hükmü yer almaktayd›.
An›lan Kanun hükümlerine göre T.C. Ziraat Bankas›
A.ﬁ.'nce üreticilere tohumluk kredisi kulland›r›lm›ﬂt›r.
20/6/2001 tarihli ve 4684 say›l› Baz› Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair
Kanunun Geçici 1 inci maddesinin (b) bendi ile '5254 say›l›
Kanunun 9 uncu maddesi kapsam›nda ödenmeyen alacaklarla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas› Anonim ﬁirketince Maliye Bakanl›¤›na devredilen senet bedellerinin takip ve tahsiline an›lan Bakanl›kça 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun hükümleri
dahilinde devam olunur. 2000 y›l›na iliﬂkin olarak tohumluk
borçlar›n› vadesinde ödemeyenlerin borçlar› da Türkiye
Cumhuriyeti Ziraat Bankas› Anonim ﬁirketince 6183 say›l›
Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun hükümleri dahilinde takip ve tahsil edilmek üzere Maliye Bakanl›¤›na devrolunur.' hükmüne yer verilmiﬂ ve ayn› Kanun ile
5254 say›l› Kanun yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.
Söz konusu hükümler gere¤ince 27/4/2005 tarihinden önce takip ve tahsil edilmek üzere vergi dairelerine aktar›lan
kredi borçlar›n›n, vade tarihlerinden tahsil tarihine kadar geçen süre için y›ll›k %6 oran›nda faiz uygulanarak takip ve
tahsili gerekmektedir.
5335 say›l› Kanunun Geçici 9 uncu maddesi ile 5254 say›l› Kanun uyar›nca y›ll›k faiz uygulanan alacaklarda bu faiz oran› (%6) esas al›narak bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihe kadar hesaplanacak tutar›n maddede öngörülen esaslar
çerçevesinde ödenmesi gerekti¤i hükme ba¤land›¤›ndan, bu
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alacaklara vade tarihinden 27/4/2005 tarihine kadar geçen
süre için y›ll›k %6 oran›nda basit faiz formülü ile faiz hesaplanacak ve alacak asl› ile toplanmak suretiyle madde hükmüne göre ödenecek tutar tespit edilecektir.
Madde ile ödenecek tutar›n 3 y›lda ve 3 eﬂit taksitte ödenmesi öngörüldü¤ünden, bulunan tutar 3'e bölünerek her bir
taksit tutar› hesaplanacakt›r.
Madde hükmüne göre ödenmesi gereken alacak asl› ile
faiz tutar› toplam›n›n maddede öngörülen süre ve ﬂekilde
ödenmesi halinde bu alacaklara ayr›ca bir faiz veya gecikme
zamm› uygulanmayacakt›r.
Madde kapsam›na giren alacaklar›n maddenin yürürlük
tarihinden önce k›smen ödenmiﬂ olmas› halinde, ödenmeyen
k›s›m için bu hükümden yararlan›lmas› mümkün olup bu
takdirde de madde hükmüne göre ödenecek tutar yukar›da
aç›kland›¤› ﬂekilde tespit edilecektir. Ancak, an›lan Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce k›smen veya tamamen
yap›lan ödemeler red ve iade edilmeyecektir.
5254 say›l› Kanun kapsam›nda y›ll›k %6 oran›nda faize
tabi tohumluk kredisi borçlar›n›n as›llar›n›n 27/4/2005 tarihinden önce tamamen ödenmiﬂ olmas› ve alaca¤›n faizden
ibaret bulunmas› halinde bu tutar da madde hükmüne göre
ödenebilecektir.
2- 9/9/1997 tarihli ve 97/9975 say›l› ve 27/5/1998 tarihli
ve 98/11130 say›l› Bakanlar Kurulu Kararlar› kapsam›nda
kulland›r›lan ve 7/3/2002 tarihli ve 2002/3893 say›l› ve
9/8/2004 tarihli ve 2004/7682 say›l› Bakanlar Kurulu Kararlar› ile Hazine alaca¤›na dönüﬂen tohumluk kredileri
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Bilindi¤i üzere, 97/9975 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›n›n 2 nci maddesinde 'Çiftçilerin tohumluk borçlar›, Tar›m
‹ﬂletmeleri Genel Müdürlü¤üne 30/9/1998 tarihine kadar faizsiz olarak ödenir. Ancak, bu tarihe kadar borcunu ödemeyen çiftçilerden, bu tarihten tahsil tarihine kadar geçen süre
için ayl›k faiz tahakkuk ettirilerek, 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun çerçevesinde tahsil edilir. Tahsil edilen mebla¤, Tar›m ‹ﬂletmeleri Genel Müdürlü¤ünce en geç bir ay içerisinde, ald›¤› krediye mahsuben T.C. Ziraat Bankas› hesaplar›na aktar›l›r.' hükmü,
98/11130 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›n›n 3 üncü maddesinde "Çiftçiler, tohumluk borçlar›n›, Tar›m ‹ﬂletmeleri
Genel Müdürlü¤ü"ne 30/9/1999 tarihine kadar faizsiz öder.
Ancak, bu tarihe kadar borcunu ödemeyen çiftçilerden bu
tarihten tahsil tarihine kadar geçen süre için 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun çerçevesinde ayl›k faiz tahakkuk ettirilerek tahsil edilir. Tahsil edilen
mebla¤ Tar›m ‹ﬂletmeleri Genel Müdürlü¤ünce, en geç bir
ay içerisinde ald›¤› krediye mahsuben T.C. Ziraat Bankas›
hesaplar›na aktar›l›r." hükmü,
yer almaktad›r.
Bu hükümler gere¤ince, çiftçilere ödenen tohumluk kredileri önce T.C. Ziraat Bankas› A.ﬁ. kaynaklar›ndan kulland›r›lm›ﬂ, daha sonra Hazine taraf›ndan kredi tutarlar› an›lan
Bankaya ödenerek alacaklar Hazine alaca¤›na dönüﬂtürülmüﬂtür.
2002/3893 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›n›n 6 nc› maddesi ile T.C. Ziraat Bankas› Anonim ﬁirketi, Türkiye Halk
Bankas› Anonim ﬁirketi ve Türkiye Emlak Bankas› Anonim
ﬁirketinin görev zarar› alacaklar›n›n tasfiye edilmesi hak333
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k›ndaki 18/4/2001 tarihli 2001/2312 say›l› Bakanlar Kurulu
Karar›n›n 2 nci maddesinin son f›kras› '5254 say›l› Muhtaç
Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakk›nda Kanun
uyar›nca da¤›t›lacak tohumluklar›n karﬂ›l›¤› olarak bu Karara ekli listelerde yer alan kararlar uyar›nca kulland›r›lan ancak Tar›m ‹ﬂletmeleri Genel Müdürlü¤ü'nün üreticiden tahsil edemedi¤i kredi alacaklar›, 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun hükümleri dahilinde
tahsil edilmek üzere Maliye Bakanl›¤›'na devredilir.' ﬂeklinde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
2004/7682 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›n›n 4 üncü maddesi ile de yukar›da belirtilen Kararnameler kapsam›nda
ödenen ve Hazine alaca¤›na dönüﬂen kredilerden an›lan
Bankaya ödenmesi gereken bakiye borç tutar› da Hazine alaca¤›na dönüﬂtürülmüﬂtür.
Söz konusu hükümler gere¤ince, 27/4/2005 tarihinden
önce takip ve tahsil edilmek üzere vergi dairelerine aktar›lan
kredi borçlar›n›n, vade tarihlerinden tahsil tarihlerine kadar
geçen süre için 6183 say›l› Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zamm› oran›nda ayl›k faiz uygulanarak takip ve tahsili gerekmekte olup, bu Kararnameler nedeniyle
do¤an kredi borçlar› da 5335 say›l› Kanunun Geçici 9 uncu
maddesi kapsam›nda ödenebilecektir.
5335 say›l› Kanunun Geçici 9 uncu maddesi ile bu maddenin yürürlük tarihinden önce takip ve tahsil edilmek üzere vergi dairelerine intikal ettirilmiﬂ bulunan alacak as›llar›
ile bu alacaklara iliﬂkin faiz ve gecikme zamm› yerine, bu
Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihe kadar ayl›k olarak T.C. Ziraat Bankas› A.ﬁ.'nce tar›msal kredilere uygulanan getiri
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oran› veya Devlet ‹statistik Enstitüsü taraf›ndan belirlenen
tar›m sektörüne iliﬂkin toptan eﬂya fiyat endeksi ile üretim
fiyat endeksinin ayl›k oranlar›ndan düﬂük olan› esas al›narak
hesaplanacak tutar›n, maddede öngörülen süre ve ﬂekilde
ödenmesi ﬂart›yla bu alacaklara uygulanan gecikme zamlar›
ile di¤er fer'i alacaklar›n tamam›n›n tahsilinden vazgeçilece¤i hükme ba¤land›¤›ndan, yukar›da belirtilen Bakanlar Kurulu Kararlar› kapsam›nda kulland›r›lan kredi alacaklar› da
borçlular›n baﬂvurusu üzerine madde hükmüne göre yap›land›r›lacakt›r.
T.C. Ziraat Bankas› A.ﬁ.'nce tar›msal kredilere uygulanan getiri oran› ile Devlet ‹statistik Enstitüsü taraf›ndan belirlenen tar›m sektörüne iliﬂkin toptan eﬂya fiyat endeksi ve
üretim fiyat endeksinin tespit edilen ayl›k oranlar›ndan ilgili aylar itibar›yla düﬂük olan› esas al›narak, an›lan madde
kapsam›ndaki borçlar›n vade tarihleri de dikkate al›nmak
suretiyle Eylül/1998 ay›ndan 5335 say›l› Kanunun yay›mland›¤› tarihe kadar geçen aylar itibar›yla madde hükmüne
göre uygulanmas› gereken oranlar ekli Tabloda (EK:2) gösterilmiﬂtir.
EK:2 No'lu Tabloda yer alan ayl›k oranlar esas al›narak
faiz ve gecikme zamm› yerine ödenecek fer'i alacak tutar›
tespit edilecektir. Bu Tebli¤de, EK:2 No'lu Tabloda yer alan
ayl›k oranlar '5335 say›l› Kanun hükümlerine göre belirlenen faiz oran›', bu oranlar esas al›narak hesaplanacak fer'i
alacak tutar› ise '5335 say›l› Kanun hükümlerine göre belirlenen faiz tutar›' olarak adland›r›lm›ﬂt›r.
Madde hükmüne göre ilgili mevzuatta öngörülen faiz veya gecikme zamm› yerine 5335 say›l› Kanun hükümlerine
göre belirlenen faiz al›naca¤›ndan, bu tutar›n hesaplanma335
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s›nda ilgili mevzuatta öngörülen hesaplama metodu ve hesaplama süreleri de¤iﬂtirilmeyecek, sadece ayl›k faiz veya
gecikme zamm› yerine 5335 say›l› Kanun hükümlerine göre
belirlenen faiz oranlar› kullan›lacakt›r.
Vade tarihlerinin ay›n son günlerine rastlad›¤› hallerde
(30 eylül gibi) 381 Seri No'lu Tahsilat Genel Tebli¤indeki
aç›klamalar çerçevesinde, gecikme zamm› oran›nda hesaplanan faiz tutar› yerine, alaca¤›n vade tarihinin rastlad›¤› aya
(eylül ay›) ait faiz oran›ndan baﬂlamak suretiyle 5335 say›l›
Kanun hükümlerine göre belirlenen faiz tutar› hesaplanacakt›r.
ÖRNEK: 1- 97/9975 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› kapsam›nda kulland›r›lan ve 30/9/1998 tarihinde ödenmemesi
nedeniyle tahsil edilmek üzere vergi dairesine intikal ettirilen kredi tutar›na bu maddenin yürürlü¤e girdi¤i tarihe kadar geçen süre için gecikme zamm› oran›nda hesaplanacak
toplam faiz oran› %593,6'd›r. Bu oran yerine 5335 say›l› Kanun hükümlerine göre belirlenen faiz oran› aﬂa¤›daki ﬂekilde hesaplanacakt›r.
(6183 say›l› Kanunun 51 inci maddesine göre ay kesirlerine isabet eden gecikme zamm› günlük olarak hesapland›¤›ndan, 1/4/2005 ila 27/4/2005 tarihlerine rastlayan süreye
5335 say›l› Kanun hükümlerine göre belirlenen faiz oran› da
günlük olarak hesaplanacakt›r.)
5335 say›l› Kanun hükümlerine göre belirlenen faiz oran›, vade tarihinden 31 Mart 2005 tarihine kadar geçen süre
için ekli tabloda yer alan ayl›k oranlar dikkate al›narak,
%133,12 olarak hesaplanacakt›r. Nisan/2005 ay› için ayl›k
faiz oran› % 0,79 olup bir günlük faiz oran› ise (0,79/30=)
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%0,026 olarak bulunacakt›r. 5335 say›l› Kanunun yürürlü¤e
girdi¤i tarihe kadar, 5335 say›l› Kanun hükümlerine göre
belirlenen faiz tutar› hesaplanaca¤›ndan, 27/4/2005 tarihi
hariç olmak üzere Nisan/2005 ay›nda geçen 26 günlük süreye uygulanacak oran (0,026x26=) %0,68 olacakt›r. Bu durumda, toplam faiz oran› (%133,12 + %0,68=) %133,8 olarak tespit edilecektir.
Örnek olaydaki faiz oranlar› dönemler itibar›yla aﬂa¤›daki tabloda gösterilmiﬂtir.
- 31.12.1998 tarihleri
aras›ndaki süreiçin
uygulanacak
-30.09.1998
31.12.1998
tarihleri
arasındaki
oran
|
|
01.01.1999 - oran
31.12.1999 tarihleri aras›ndaki süre için uygulanacak
lanacak

%15,32

% 26,63
oran
-------------------------------------------01.01.2000 - 31.12.2000 tarihleri aras›ndaki süre için uygulanacak
23,42
oran
9 01.01.2001
- 31.12.1999
tarihleri
süre
- 31.12.2001 tarihleri
aras›ndaki sürearasındaki
için uygulanacak
42,36
|
oran
ak01.01.2002
oran - 31.12.2002 tarihleri aras›ndaki süre içinuygulanacak
24,31
oran
-------------------------------------------01.01.2003 - 31.12.2003 tarihleri aras›ndaki süre için uygulanacak
14,48
0 oran
- 31.12.2000 tarihleri arasındaki süre
|
01.01.2004 - 31.12.2004
tarihleri aras›ndaki süre için uygulanacak
% (akoran
oran
)14,52
01.01.2005 - 31.03.2005 tarihleri aras›ndaki süre için uygulanacak
% 1,12
-------------------------------------------oran
- 26.04.2005 tarihleri
aras›ndaki sürearasındaki
için uygulanacak
% 0,68
1 01.04.2005
- 31.12.2001
tarihleri
süre
oran
|
% 133,8
akTOPLAM
oranFA‹Z ORANI

5335 say›l› Kanun hükümlerine göre belirlenen toplam
faiz oran› ile alacak asl› çarp›lmak suretiyle an›lan Kararnameler gere¤ince ödenmesi gereken faiz yerine 5335 say›l›
Kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken faiz tutar› hesaplanacakt›r.
Bu faiz tutar›, alacak asl› ile toplanarak madde hükmüne
göre ödenecek toplam tutar bulunacakt›r.
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Madde ile ödenecek tutar›n 3 y›lda ve 3 eﬂit taksitte ödenmesi öngörüldü¤ünden, bulunan tutar 3'e bölünerek her bir
taksit tutar› tespit edilecektir.
Madde hükmüne göre ödenmesi gereken alacak asl› ile
faiz tutar› toplam›n›n, maddede öngörülen süre ve ﬂekilde
ödenmesi ﬂart›yla bu alacaklara gecikme zamm› oran›nda
uygulanan faizin tahsilinden vazgeçilecektir. Ödenmesi gereken alacak asl› ile faiz tutar› toplam›n›n maddede öngörülen süre ve ﬂekilde ödenmesi ﬂart›yla borca ayr›ca bir faiz
veya gecikme zamm› uygulanmayacakt›r.
Madde kapsam›na giren alacaklar›n maddenin yürürlük
tarihinden önce k›smen ödenmiﬂ olmas› halinde, ödenmeyen
k›s›m için bu hükümden yararlan›lmas› mümkün olup bu
takdirde de madde hükmüne göre ödenecek tutar yukar›da
aç›kland›¤› ﬂekilde tespit edilecektir. Ancak, an›lan Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce k›smen veya tamamen
yap›lan ödemeler red ve iade edilmeyecektir.
3- 23/7/1999 tarihli ve 99/13172 say›l› Bakanlar Kurulu
Karar› kapsam›nda Destekleme ve Fiyat ‹stikrar Fonu kaynaklar›ndan üreticilere kulland›r›lan tohumluk kredileri
Bilindi¤i üzere, 99/13172 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›n›n 3 üncü maddesinde 'Çiftçiler tohumluk borçlar›n› T.C.
Ziraat Bankas›'na 30/9/2000 tarihine kadar faizsiz olarak
öder. Ancak bu tarihe kadar borcunu ödemeyen çiftçilerden,
bu tarihten tahsil tarihine kadar geçen süre için 6183 say›l›
Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun'un belirledi¤i gecikme zamm› oran›nda ayl›k faiz tahakkuk ettirilerek tahsilat yap›l›r.' hükmü yer almaktad›r. An›lan Kararname kapsam›nda verilen tohumluk kredileri Destekleme ve
Fiyat ‹stikrar Fonu kaynaklar›ndan ödenmiﬂtir.
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Söz konusu hüküm gere¤ince 27/4/2005 tarihinden önce
takip ve tahsil edilmek üzere vergi dairelerine aktar›lan kredi borçlar›n›n, vade tarihlerinden tahsil tarihlerine kadar geçen süre için 6183 say›l› Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zamm› oran›nda ayl›k faiz uygulanarak takip
ve tahsili gerekmektedir.
5335 say›l› Kanunun Geçici 9 uncu maddesi ile bu maddenin yürürlük tarihinden önce takip ve tahsil edilmek üzere vergi dairelerine intikal ettirilmiﬂ bulunan alacak as›llar›
ile bu alacaklara iliﬂkin faiz ve gecikme zamm› yerine, bu
Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihe kadar ayl›k olarak T.C. Ziraat Bankas› A.ﬁ.'nce tar›msal kredilere uygulanan getiri
oran› veya Devlet ‹statistik Enstitüsü taraf›ndan belirlenen
tar›m sektörüne iliﬂkin toptan eﬂya fiyat endeksi ile üretim
fiyat endeksinin ayl›k oranlar›ndan düﬂük olan› esas al›narak
hesaplanacak tutar›n, maddede öngörülen süre ve ﬂekilde
ödenmesi ﬂart›yla bu alacaklara uygulanan gecikme zamlar›
ile di¤er fer'i alacaklar›n tamam›n›n tahsilinden vazgeçilece¤i hükme ba¤land›¤›ndan, 99/13172 say›l› Bakanlar Kurulu
Karar› kapsam›nda kulland›r›lan kredi alacaklar› da madde
hükmüne göre yap›land›r›larak ödenebilecektir.
Bu durumda, 99/13172 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›
kapsam›nda kulland›r›lan ve Hazine alaca¤›na dönüﬂen kredi alacaklar› da bu Tebli¤in IV-2 bölümünde aç›klanan esaslar çerçevesinde hesaplanarak madde hükmüne göre ödenecek tutar tespit edilecektir.
5335 say›l› Kanun hükümlerine göre belirlenen toplam
faiz oran› ile alacak asl› çarp›lmak suretiyle an›lan Kararname hükümlerine göre ödenmesi gereken faiz yerine, 5335
say›l› Kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken faiz tutar› hesaplanacakt›r.
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Bu faiz tutar›, alacak asl› ile toplanarak madde hükmüne
göre ödenecek toplam tutar bulunacakt›r.
Madde ile ödenecek tutar›n 3 y›lda ve 3 eﬂit taksitte ödenmesi öngörüldü¤ünden, bulunan tutar 3'e bölünerek her bir
taksit tutar› tespit edilecektir.
Madde hükmüne göre ödenmesi gereken alacak asl› ile
faiz toplam›n›n maddede öngörülen süre ve ﬂekilde ödenmesi ﬂart›yla bu alacaklara uygulanan gecikme zamm› oran›ndaki faizin tahsilinden vazgeçilecektir. Ödenmesi gereken
alacak asl› ile faiz toplam›n›n maddede öngörülen süre ve
ﬂekilde ödenmesi ﬂart›yla borca ayr›ca bir faiz veya gecikme
zamm› uygulanmayacakt›r.
Madde kapsam›na giren alacaklar›n maddenin yürürlük
tarihinden önce k›smen ödenmiﬂ olmas› halinde, ödenmeyen
k›s›m için bu hükümden yararlan›lmas› mümkün olup, bu
takdirde de madde hükmüne göre ödenecek tutar yukar›da
aç›kland›¤› ﬂekilde tespit edilecektir. Ancak, an›lan Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce k›smen veya tamamen
yap›lan ödemeler red ve iade edilmeyecektir.
V- ÖDEME
1- ÖDEME SÜRES‹ VE ﬁEKL‹
5335 say›l› Kanunun Geçici 9 uncu maddesi ile madde
hükmünden yararlanmak üzere baﬂvuran borçlular›n madde
hükmüne göre hesaplanan borç tutar›n›, ilk taksit 2005 y›l› Ekim ay›nda, ikinci taksit 2006 y›l› Ekim ay›nda, üçüncü
taksit 2007 y›l› Ekim ay›nda olmak üzere üç y›lda ve üç eﬂit
taksitte ödemeleri gerekti¤i hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
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Buna göre, 5335 say›l› Kanunun Geçici 9 uncu maddesine göre ödenecek taksitlerin vadeleri;
Birinci taksit

: 31 Ekim 2005,

‹kinci taksit

: 31 Ekim 2006,

Üçüncü taksit : 31 Ekim 2007,
tarihleridir.
2- PEﬁ‹N ÖDEME ‹ND‹R‹M‹
5335 say›l› Kanunun Geçici 9 uncu maddesinin ikinci f›kras›nda 'Birinci f›kra kapsam›nda yap›land›rmaya esas al›nan borcun tamam›n›n ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar
peﬂin ödenmesi halinde, ödenecek borç miktar› üzerinden %
30 oran›nda indirim yap›l›r.' hükmü yer almaktad›r.
Buna göre, madde hükmünden yararlanmak üzere baﬂvuruda bulunan ve borçlar› yeniden yap›land›r›lan borçlular›n
madde hükmüne göre ödeyecekleri tutar›n tamam›n› 31
Ekim 2005 tarihi mesai saati bitimine kadar ödemeleri halinde ödenecek borç tutar üzerinden %30 oran›nda indirim yap›lacak ve ödenecek tutar bu oranda eksik tahsil edilecektir.
3-SÜRES‹NDE ÖDENMEYEN TAKS‹TLER
5335 say›l› Kanunun Geçici 9 uncu maddesinde, 'Madde
hükmüne göre ödenen alacaklara, maddenin yürürlü¤e girdi¤i tarihten sonra gecikme zamm› tatbik edilmez. Ancak süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlar›n›n son
taksit ödeme süresi sonuna kadar, ödenmeyen veya eksik
ödenen k›sm›n son takside ait olmas› halinde ise bu tutar›n
son taksidi izleyen ay›n sonuna kadar, ödenmeyen k›s›m ile
birlikte 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanunun 48 inci maddesi uyar›nca uygulanan tecil
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faizi oran›n›n yar›s› oran›nda her ay için ayr› ayr› hesaplanacak geç ödeme zamm› ile birlikte ödenmesi ﬂart›yla, bu
madde hükmünden yararlan›rlar. Madde kapsam›na giren
alacaklar›n maddede öngörülen süre ve ﬂekilde tamamen
ödenmemesi halinde, ödenen tutar kadar bu madde hükmünden yararlan›l›r.' hükmü yer almaktad›r.
Buna göre, madde hükmünden yararlanmak üzere baﬂvuruda bulunan borçlular›n madde kapsam›nda yap›land›r›larak ödenen borçlar›na, maddenin yürürlük tarihinden sonra
gecikme zamm› uygulanmayacakt›r.
Madde hükmüne göre ödenecek olan ve yukar›da taksit
vadeleri belirtilen alacaklar›n, vade tarihlerinde ödenmemesi halinde birinci ve ikinci taksitlerin 31 Ekim 2007 tarihi
mesai saati bitimine kadar, 31 Ekim 2007 tarihinde ödenmesi gereken son taksitin ise 30 Kas›m 2007 tarihi mesai saati bitimine kadar ödenmesi mümkün olup, bu takdirde ödemede gecikilen her ay ve kesri için ayr› ayr› 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanunun 48 inci
maddesi uyar›nca uygulanan tecil faizi oran›n›n yar›s› oran›nda geç ödeme zamm› tahsil edilecektir. Tahsil edilen geç
ödeme zamm› red ve iade edilmeyecektir.
Halen uygulanmakta olan tecil faizi oran› y›ll›k %30, ayl›k %2,5 olup 5335 say›l› Kanunun Geçici 9 uncu maddesine göre hesaplanacak geç ödeme zamm› ayl›k oran›n yar›s›
olan %1,25'dir. Tecil faizi oran›nda de¤iﬂiklik olmas› halinde geç ödeme zamm› oran›n›n da de¤iﬂece¤i tabiidir.
ÖRNEK 2- 9/9/1997 tarihli ve 97/9975 say›l› Bakanlar
Kurulu Karar› kapsam›nda kulland›r›lan tohumluk kredisinden borçlu (A), 5335 say›l› Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tari342
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he kadar alm›ﬂ oldu¤u kredi için herhangi bir ödemede bulunmam›ﬂt›r. 20/5/2005 tarihinde mevcut tohumluk kredi
borçlar›n› 5335 say›l› Kanunun Geçici 9 uncu maddesi çerçevesinde ödemek için müracaatta bulunmuﬂtur.
Bunun üzerine, borçlu (A)'ya ait kredinin 5335 say›l› Kanunun Geçici 9 uncu maddesi çerçevesinde yeniden yap›land›r›lmas› sonucunda, toplam 300 YTL (300.000.000.-TL)
ödemesi gerekti¤i tespit edilmiﬂtir.
Borçlu (A), kredi borcunun ilk taksiti olan 100 YTL
(100.000.000.-TL)'n› Ekim/2005 tarihinde ödemiﬂ, ikinci
taksitini ise 15/1/2007 tarihinde ödemiﬂtir.
II. taksit vade tarihi

: 31 Ekim 2006

Ödenecek II. taksit tutar› : 100 YTL (100.000.000.-TL)
II. taksitin 15/01/2007 tarihinde ödenmesi nedeniyle 3 ayl›k geç ödeme zamm› hesaplanacakt›r.
Ayl›k geç ödeme zamm› oran›: %1,25 (Not: Bu tarih itibar›yla tecil faiz oran›n›n de¤iﬂmedi¤i varsay›lm›ﬂt›r.)
Üç ayl›k geç ödeme zamm› oran›= % (1,25+1,25+1,25)=
% 3,75
Borçlu (A)'n›n 15/01/2007 tarihinde
ödeyece¤i tutar

= 100+[100x(% 3,75)]
= 100 + 3,75
= 103,75 YTL (103.750.000.-TL)

olacakt›r.
5335 say›l› Kanunun Geçici 9 uncu maddesinde, madde
kapsam›na giren alacaklar›n maddede öngörülen süre ve ﬂekilde tamamen ödenmemesi halinde, ödenen tutar kadar bu
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madde hükmünden yararlan›laca¤› hükme ba¤land›¤›ndan,
borçlar›n› madde kapsam›nda tamamen ödeyemeyen borçlular da ödedikleri tutar kadar madde hükmünden yararlanacaklard›r.
Bu takdirde ödenen tutar içerisinde alacak asl›na isabet
eden tutar;
(Alacak asl›) x (5335 say›l› Kanuna göre yap›lan ödeme
tutar›)
(Alacak asl› +5335 say›l› Kanuna göre belirlenen faiz tutar›)
formülü ile bulunacakt›r.
Bu suretle bulunan alacak asl› Kanun hükümlerine göre
ödenmiﬂ alacak kabul edilecek, bakiye alacak asl›na vade tarihinden itibaren ilgili mevzuat uyar›nca faiz hesaplanarak
takip ve tahsil edilecektir.
Tebli¤ olunur.

344

Tahsilat Genel Tebli¤leri

EK: 1
................... VERG‹ DA‹RES‹ MÜDÜRLÜ⁄ÜNE
.........
5335 say›l› Kanunun Geçici 9 uncu maddesi kapsam›na
giren tüm borçlar›m› / aﬂa¤›da belirtti¤im borçlar›m›, madde
hükmünden yararlanarak öngörülen süre ve ﬂekilde ödemek
istiyorum.
Bu borçlar›mla ilgili dava açmayaca¤›m› ve açm›ﬂ oldu¤um davalardan vazgeçti¤imi bildirir, gere¤inin yap›lmas›n›
arz ederim.
../../2005
Ad› ve Soyad›
‹mza/Kaﬂe
VERG‹ K‹ML‹K NO
BORÇLUNUN ADI VE SOYADI*
ADRES

KANUNDAN YARARLANILMAK ‹STENEN BORÇLAR**
Tutar***
1- 5254 Say›l› Kanun Kapsam›nda Kullan›lan
2- 97/9975 ve 98/11130 say›l› BKK Kapsam›nda Kullan›lan
3- 99/13172 say›l› BKK Kapsam›nda Kullan›lan
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DAVALAR****
Yarg› Mercii

Davan›n Esas Numaras›

1
2
3
4

*

Mirasç›, kefil, kanuni temsilci gibi amme borçlusu say›lan
kiﬂilerin baﬂvurusu halinde, an›lan kiﬂilerin de kimlik
bilgilerine as›l borçlu ile birlikte bu sat›rda yer verilecektir.
**
Tüm borçlar› için baﬂvuranlar, bu sütunu boﬂ b›rakacaklard›r.
*** Borcun tutar› bilinmiyorsa, bu sütun boﬂ b›rak›lacakt›r.
**** Aç›lan dava bulunmas› halinde bu sütun doldurulacakt›r.
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4,6
5,41
4,16
6,25
4,91
2,96
0,97

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

OCAK

1998

YILLAR

347
-0,12

1 ,61

4 ,91

6 ,25

3,7

5 ,41

3,9

-

ﬁUBAT

0,79

-0,11

4,91

2,6

6,6

3,36

4,4

-

MART

-

2,41

4,91

1

5,9

3,29

5,41

-

N‹SAN

-

-5,2

-0,1

-4,1

4 ,1

0 ,8

-0,4

-

MAYIS

-

-8,1

-7,6

-5,9

-3,4

-4,8

-4,4

-

HAZ‹RAN

-

-8, 6

-3, 9

-2, 9

-0, 3

-1, 1

-2, 6

-

TEM MUZ

-

-2,5

-4

0,9

-1,6

-0,3

0,3

-

A⁄USTOS

-

0

0,4

4

5,1

3,2

5,41

5,41

EYLÜL

-

1,51

1,9

5,41

6,6

3,2

5,41

5,41

EK‹M

-

1,2

3,23

3,3

7,5

3,25

1,7

4,5

KASIM

-

0,27

0,3

4,91

7,5

3,4

1,7

2,9
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EK-2

5335 say›l› Kanunun Geçici 9 uncu Maddesine Göre
Aylar ‹tibar›yla Belirlenen Faiz Oranlar›
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Maliye Bakanl›¤›ndan :
TAHS‹LAT GENEL TEBL‹⁄‹
SER‹ NO: 436
(3.8.2005 Tarih ve 25895 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanm›ﬂt›r)
Bilindi¤i gibi, 27/4/2005 gün ve 25798 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan 5335 say›l› Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanu -nun Geçici 9 uncu maddesi ile
Mülga 8/7/1948 tarihli ve 5254 say›l› Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakk›nda Kanun ve ilgili Bakanlar Kurulu kararlar› uyar›nca da¤›t›lan tohumluklar›n karﬂ›l›¤› olarak kulland›r›lan ancak
süresinde tahsil edilemeyen ve Hazine alaca¤›na dönüﬂen (haks›z al›nd›¤› tespit edilenler hariç) ve Maliye Bakanl›¤›na ba¤l› vergi dairelerine takip ve tahsil edilmek üzere bu maddenin yürürlük tarihinden önce intikal ettirilmiﬂ bulunan kredi alacaklar›n›n tahsiline yönelik düzenlemeler yap›lm›ﬂ ve 20.05.2005 tarihli ve 25820 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e giren 435 Seri No.lu Tahsilat Genel
Tebli¤inde maddenin uygulanmas›na iliﬂkin gerekli aç›klamalar yap›lm›ﬂt›r.
An›lan madde hükmünden yararlanmak isteyenlerin baﬂvuru süresi
1 A¤ustos 2005 tarihi mesai saati bitiminde sona ermektedir.
5335 say›l› Kanunun Geçici 9 uncu maddesinin dördüncü f›kras›nda da bu maddenin uygulanmas›na iliﬂkin baﬂvuru süresini, ilk taksit
ödeme süresi sonuna kadar uzatmaya Bakanl›¤›m›z yetkili k›l›nm›ﬂt›r.
Bakanl›¤›m›za yap›lan baﬂvurular üzerine konu de¤erlendirilmiﬂ ve
maddenin verdi¤i yetkiye istinaden bu Kanun maddesinden yararlanmak üzere baﬂvuru süresi 14 Ekim 2005 tarihi mesai saati sonuna kadar uzat›lm›ﬂt›r.
Tebli¤ olunur.
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Maliye Bakanl›¤›ndan:
TAHS‹LAT GENEL TEBL‹⁄‹
SER‹ NO: 442
(12.5.2007 tarih ve 26520 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanm›ﬂt›r)
Bilindi¤i gibi, 5326 say›l› Kabahatler Kanunu[1] 1.6.2005 tarihinde yürürlü¤e girmiﬂ ve an›lan Kanunun baz› maddelerinin uygulamas›na iliﬂkin olarak 437 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebli¤inde[2] gerekli aç›klamalar yap›lm›ﬂt›r.
19/12/2006 tarihli ve 26381 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak
yürürlü¤e giren 5560 say›l› Çeﬂitli Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na ‹liﬂkin Kanun ile 5326 say›l› Kabahatler Kanununun baz› maddelerinde de¤iﬂiklik yap›lm›ﬂt›r.
5560 say›l› Kanunla 5326 say›l› Kanunda yap›lan de¤iﬂiklik neticesinde idari para cezalar›n›n uygulamas›na yönelik aﬂa¤›daki aç›klamalar›n yap›lmas› gerekli görülmüﬂ ve uygulaman›n tek bir tebli¤de düzenlenmesi amac›yla 437 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebli¤inde yap›lan aç›klamalar›n ilgili bölümleri de bu tebli¤e al›nm›ﬂt›r.
I - KABAHATLER KANUNU KAPSAMINA G‹REN ‹DAR‹
PARA CEZALARI
5326 say›l› Kabahatler Kanununun 2 nci maddesi ile Kabahat; kanunun, karﬂ›l›¤›nda idari yapt›r›m uygulanmas›n› öngördü¤ü haks›zl›k
olarak tan›mlanm›ﬂ, 16 nc› maddesi ile de kabahatler karﬂ›l›¤›nda uygulanacak idari yapt›r›mlar; idari para cezas› ve idari tedbirler olarak
tasnif edilmiﬂtir. An›lan madde idari tedbirleri mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili kanunlarda yer alan di¤er tedbirler olarak tan›mlam›ﬂt›r.
5560 say›l› Kanunun 31 inci maddesi ile 5326 say›l› Kanunun 3 üncü maddesi de¤iﬂtirilmiﬂ ve madde metni;
"(1) Bu Kanunun;
a) ‹dari yapt›r›m kararlar›na karﬂ› kanun yoluna iliﬂkin hükümleri,
di¤er kanunlarda aksine hüküm bulunmamas› halinde,
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b) Di¤er genel hükümleri, idari para cezas› veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yapt›r›m›n› gerektiren bütün fiiller hakk›nda,
uygulan›r." ﬂeklinde düzenlenmiﬂtir.
Yap›lan düzenleme ile 5326 say›l› Kabahatler Kanununun genel kanun olma niteli¤i korunmakta, sadece idari para cezalar›n›n düzenlendi¤i özel kanunlarda belirlenmiﬂ olan kanun yollar›n›n uygulanmas›
sakl› tutulmaktad›r. Dolay›s›yla, idari para cezalar›n›n düzenlendi¤i
kanunlarda kanun yoluna iliﬂkin özel bir düzenleme bulunmas› halinde bu hükümler uygulanacakt›r.
Buna göre, 5326 say›l› Kanunun kanun yolu d›ﬂ›ndaki di¤er genel
hükümleri tüm idari para cezalar› hakk›nda uygulanacak, idari para cezalar›n›n düzenlendi¤i kanunlarda kanun yoluna iliﬂkin özel bir düzenlemenin bulunmamas› halinde 5326 say›l› Kanunun idari yapt›r›m kararlar›na karﬂ› getirdi¤i kanun yoluna iliﬂkin hükümleri de uygulanacakt›r.
Bu itibarla, idari yapt›r›m kararlar›nda bulunmas› gereken hususlar,
kararlar›n ilgililere tebli¤ usulü, özel kanununda hüküm bulunmamas›
koﬂuluyla idari yapt›r›m kararlar›na karﬂ› kanun yoluna iliﬂkin hükümler (baﬂvuru yolu ve süresi, itiraz yolu ve süresi), ödeme usulü, zamanaﬂ›m›, idari para cezalar›n›n gelir kaydedilece¤i kamu idareleri gibi
düzenlemeler genel hükümler olup, ilgili Kanunlarda aksine hüküm
bulunsa dahi Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanacakt›r.
Di¤er taraftan, 5326 say›l› Kanun hükümlerine ayk›r› hükümler getiren yeni Kanunlar›n yürürlü¤e girmesi halinde, yeni kanunla getirilmiﬂ olan hükümlerin uygulanaca¤› tabiidir.
1/6/2005 tarihinden önce iﬂlenen kabahatler ile ilgili olarak bu tarihten sonra al›nan idari yapt›r›m kararlar› sonucunda verilen idari para cezalar› hakk›nda 5326 say›l› Kanun hükümleri uygulanacakt›r.
II - ‹DAR‹ PARA CEZASI VERMEYE YETK‹L‹ OLAN
KAMU TÜZEL K‹ﬁ‹LER‹
5326 say›l› Kanuna göre cezaland›r›lmas› öngörülen fiillerin tespitini ve ceza verilmesini gerçekleﬂtiren kamu tüzel kiﬂileri ile bunlar›n
organlar›n›n, haks›zl›¤› tespit etme ve ceza verme yetkileri kanunlardan kaynaklanmaktad›r.
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Kamu tüzel kiﬂileri, görevleri gere¤i verecekleri idari para cezalar›n›n uygulamas›n›, 5326 say›l› Kanunda yer alan genel esaslara ba¤l›
kalarak yapacaklard›r.
Kamu tüzel kiﬂilerinin görev alanlar› dikkate al›narak aﬂa¤›daki ﬂekilde tasnif edilmesi mümkündür.
a) Devlet Tüzel Kiﬂili¤i: Devlet Tüzel Kiﬂili¤ini oluﬂturan kamu
idareleri, genel bütçe kapsam›ndaki kamu idareleridir. 5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa[3] ekli (I) say›l› cetvelde yer
alan kamu idareleri Devlet Tüzel Kiﬂili¤ini oluﬂturur.
b) ‹dari Kamu Kurumlar›: Devlet Tüzel Kiﬂili¤inin öteden beri yürüttü¤ü kimi hizmet ve faaliyetleri yerine getirmek üzere kanunla kurulmuﬂ olan kamu tüzel kiﬂileridir. Bu kamu idareleri 5018 say›l› Kanuna ekli (II) say›l› cetvelin (B) bölümünde yer alan özel bütçeli idarelerdir. Vak›flar Genel Müdürlü¤ü, Orman Genel Müdürlü¤ü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ü örnek olarak verilebilir.
c) Mahalli ‹dareler: Mahalli müﬂterek ihtiyaçlar› karﬂ›lamak üzere
kurulmuﬂ olan mahalli idareler; il özel idareleri, belediyeler ve köylerden oluﬂmaktad›r.
d) ‹ktisadi Kamu Kurumlar›: ‹ktisadi alanda faaliyette bulunmak
için oluﬂturulan kamu tüzel kiﬂileri, iktisadi kamu kurumlar› olup bu
kurumlara T.C. Devlet Demir Yollar› ‹ﬂletmesi Genel Müdürlü¤ü,
Devlet Hava Meydanlar› ‹ﬂletmesi Genel Müdürlü¤ü, Devlet Malzeme
Ofisi Genel Müdürlü¤ü, Boru Hatlar› ile Petrol Taﬂ›ma A.ﬁ. örnek olarak verilebilir.
e) Sosyal Kamu Kurumlar›: Bu kurumlar, insanlar›n sosyal haklar›n› ve güvenliklerini karﬂ›lamak ve sa¤lamak üzere oluﬂturulmuﬂ olan
kamu tüzel kiﬂileridir. Bu kurumlar, 5018 say›l› Kanuna ekli (IV) say›l› cetvelde yer alan Türkiye ‹ﬂ Kurumu (‹ﬁKUR) ve Sosyal Güvenlik Kurumudur.
f) Bilimsel Kamu Kurumlar›: Bu kurumlar, bilimsel, teknik ve kültürel alanlarda faaliyette bulunmak üzere oluﬂturulmuﬂ olan tüzel kiﬂiliklerdir. Bu kurumlara 5018 say›l› Kanuna ekli (II) say›l› cetvelin (A)
bölümünde yer alan özel bütçeli idareler örnek olarak gösterilebilir.
g) Kamu Kurumu Niteli¤indeki Meslek Kuruluﬂlar›: Bu kurumlar,
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belli mesleklere mensup insanlar›n zorunlu olarak kat›ld›klar› ve ba¤l› olduklar› tüzel kiﬂiliklerdir. Bu kurumlara, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i, Türkiye Barolar Birli¤i, Eczac›lar Birli¤i, Türk Tabipleri
Birli¤i, Türkiye Ziraat Odalar› Birli¤i örnek olarak gösterilebilir.
h) Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar: Serbest piyasa ekonomisinde faaliyette bulunan iﬂletmelerin, tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmas›, piyasan›n düzenlenmesi, denetlenmesi, piyasan›n rekabet esaslar› çerçevesinde iﬂler duruma getirilmesi ve bu çerçevede denetleyici ve gerekiyorsa yapt›r›mlar uygulay›c› ba¤›ms›z idari nitelikli kuruluﬂlard›r. Bu kurumlara, 5018 say›l› Kanuna ekli (III) say›l› cetvelde yer alan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Telekomünikasyon
Kurumu, Sermaye Piyasas› Kurulu, Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumu, Kamu ‹hale Kurumu, Rekabet Kurumu ile Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü ‹çkiler
Piyasas› Düzenleme Kurumu ile (III) say›l› cetvelde yer almayan Tasarruf Mevduat› Sigorta Fonu ve ﬁeker Kurumu örnek teﬂkil etmektedir.
Yukar›da yer verilen kamu tüzel kiﬂili¤i tasnifine dahil kamu tüzel
kiﬂileri ile bu tasnifte yer almayan di¤er kamu tüzel kiﬂilerine idari para cezas› verme yetkisi kanunla verilmiﬂ olmas› halinde, bu tüzel kiﬂilerce verilecek idari para cezalar›nda 5326 say›l› Kanunla getiren genel esaslara uyulmas› gerekmektedir.
5326 say›l› Kanun idari para cezas› verme yetkisini Cumhuriyet
Savc›lar›na ve Mahkemelere de vermiﬂ olup bu merciiler taraf›ndan
verilen idari para cezalar› hakk›nda da bu Tebli¤de yap›lan aç›klamalara göre iﬂlem yap›lacakt›r.
III - ‹DAR‹ PARA CEZASI VERMEYE YETK‹L‹ OLAN
KAMU TÜZEL K‹ﬁ‹LER‹NCE YAPILACAK ‹ﬁLEMLER
Kabahatler Kanunu uyar›nca idari yapt›r›m olarak idari para cezas› uygulayan idarelerce aﬂa¤›daki aç›klamalara göre iﬂlem yap›lacakt›r.
A - ‹dari Yapt›r›m Kararlar›nda Yer Alacak Bilgiler
5326 say›l› Kanunun 25 inci maddesine göre idari yapt›r›m kararlar›nda;
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a) Hakk›nda idari yapt›r›m karar› verilen kiﬂinin kimlik ve adresinin,
b) ‹dari yapt›r›m karar› verilmesini gerektiren kabahat fiilinin,
c) Bu fiilin iﬂlendi¤ini ispata yarayacak bütün delillerin,
d) Karar tarihi ve karar› veren kamu görevlilerinin kimli¤inin,
e) Fiilin iﬂlendi¤i yer ve zaman›n,
bulunmas› zorunludur.
‹dari yapt›r›m karar›nda, söz konusu bilgilerin yan› s›ra idari para
cezas›n›n ödeme süresi, ödeme yeri, idari yapt›r›m karar›na karﬂ› kanun yolu (mercii ve süresi), indirimli ödeme hakk›, taksitlendirme talep etme hakk›, ödeme yap›lmamas› halinde uygulanacak müeyyideler
ile tebli¤ tarihi bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir.
‹dari yapt›r›m kararlar›na; karar›n ilgilisine huzurda tebli¤ edilmesi veya tebli¤ edilmiﬂ say›lmas› halinde karar›n verildi¤i esnada, 7201
say›l› Tebligat Kanunu[4] hükümlerine göre tebli¤ edilmesi halinde de
idarede kalan nüshalara tebligat› müteakip tebli¤ tarihi yaz›lacakt›r.
‹dari yapt›r›m karar›n›n idarede kalan nüshalar›nda, 5326 say›l› Kanun hükümlerine göre karar›n kesinleﬂme tarihine de yer verilecektir.
‹dari yapt›r›m karar› uygulayan idarelerce hakk›nda idari para cezas› verilen kiﬂinin T.C. kimlik numaras›/vergi kimlik numaras› da kararda gösterilecektir.
‹dari yapt›r›m kararlar›n› tutanak tanzimi suretiyle uygulayan idarelerce düzenlenecek tutanaklarda, idari yapt›r›m kararlar›nda bulunmas› gereken ve yukar›da aç›klanan tüm bilgilere yer verilmesi, tutanaklar›n seri ve s›ra numaralar›n›n birbirini takip eder ﬂekilde bast›r›lmas›, görevli personele zimmetle teslim edilmesi, tutanaklar›n iptal
edilmesi gerekti¤inde, iptal iﬂlemlerinin tutana¤›n üzeri çizilmek ve
iptal ﬂerhi konulmak suretiyle gerçekleﬂtirilmesi, tutanaklar›n güvenli¤i konusunda gerekli özenin gösterilmesi icap etmektedir.
B - ‹dari Yapt›r›m Kararlar›n›n Tebli¤ Usulü
5326 say›l› Kanunun 26 nc› maddesinde,
"(1) ‹dari yapt›r›m karar›, 11.2.1959 tarihli ve 7201 say›l› Tebligat
Kanunu hükümlerine göre ilgili kiﬂiye tebli¤ edilir. Tebligat metninde
bu karara karﬂ› baﬂvurulabilecek kanun yolu, mercii ve süresi aç›k bir
ﬂekilde belirtilir.
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(2) ‹dari yapt›r›m karar›n›n ilgili gerçek kiﬂinin huzurunda verilmesi halinde tutanakta bu husus aç›kça belirtilir. Bu karara karﬂ› baﬂvurabilece¤i kanun yolu, mercii ve süresine iliﬂkin olarak bilgilendirildikten sonra kiﬂinin karar tutana¤›n› imzalamas› istenir. ‹mzadan kaç›n›lmas› halinde bu durum tutanakta aç›kça belirtilir. Karar tutana¤›n›n
bir örne¤i kiﬂiye verilir.
(3) Tüzel kiﬂi hakk›nda verilen idari yapt›r›m kararlar› her halde ilgili tüzel kiﬂiye tebli¤ edilir." hükmü yer almaktad›r.
Bu hükme göre, idari yapt›r›m kararlar›n›n ilgililere yukar›da belirtilen tebli¤ usulüne göre tebli¤ edilmesi zorunludur.
C - ‹dari Para Cezalar›n›n Kesinleﬂmesi
Kabahatler Kanununun 5560 say›l› Kanunla de¤iﬂik 17 nci maddesinin (4) numaral› f›kras›nda "Genel Bütçeye gelir kaydedilmesi gereken idari para cezalar›na iliﬂkin kesinleﬂen kararlar, 21/7/1953 tarihli
ve 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanl›¤›nca belirlenecek
tahsil dairelerine gönderilir. Sosyal güvenlik kurumlar› ve mahalli idareler taraf›ndan verilen idari para cezalar›, ilgili kanunlar›nda aksine
hüküm bulunmad›¤› takdirde, Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun hükümlerine göre kendileri taraf›ndan tahsil olunur. Di¤er kamu kurum ve kuruluﬂlar› taraf›ndan verilen ve Genel Bütçeye
gelir kaydedilmesi gerekmeyen idari para cezalar›, ilgili kanunlar›nda
özel hüküm bulunmad›¤› takdirde genel hükümlere göre tahsil olunur." hükmü yer almaktad›r.
Buna göre, genel bütçeye gelir kaydedilmesi gereken idari para cezalar›n›n 6183 say›l› Kanuna göre takip ve tahsil edilebilmesi için, bu
cezalara iliﬂkin idari yapt›r›m kararlar›n›n kesinleﬂmesi gerekmektedir.
Kabahatler Kanunu, genel bütçeye gelir kaydedilmesi gerekmeyen
ve süresinde ödenmeyen idari para cezalar›n›n takip ve tahsilinde idari yapt›r›m kararlar›n›n kesinleﬂme ﬂart›n› aramamaktad›r. Ancak, bu
idari para cezalar›n›n düzenlendi¤i özel kanunlarda yer alan hükümlerin dikkate al›naca¤› tabiidir.
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‹dari yapt›r›m kararlar›na karﬂ› kanun yoluna baﬂvurulmamas› veya kanun yoluna baﬂvurulmas› halinde yarg›lama aﬂamalar›n›n son
bulmas› neticesinde idari para cezalar›n›n takip edilebilir aﬂamaya gelmesi, idari para cezas›n›n kesinleﬂmesidir.
Kabahatler Kanununun 5560 say›l› Kanunla de¤iﬂik 3 üncü maddesinin (1) numaral› f›kras›n›n (a) bendi hükmü nedeniyle idari para
cezalar›n›n düzenlendi¤i kanunlarda kanun yoluna iliﬂkin düzenlemenin bulunmas› halinde, bu düzenlemelerin uygulanmas› gerekti¤inden,
idari para cezalar›n›n kesinleﬂmesi aﬂa¤›daki ﬂekilde olacakt›r.
1) Kabahatler Kanununa Göre ‹dari Para Cezalar›n›n Kesinleﬂmesi: 5326 say›l› Kanunun 27 ila 31 inci maddelerinde idari yapt›r›m kararlar›na karﬂ› baﬂvuru yolu, baﬂvurunun incelenmesi, itiraz yolu, vazgeçme ve kabul ile masraflar›n ve vekalet ücretinin ödenmesi hususlar› düzenlenmiﬂtir.
Söz konusu hükümlere göre, idari yapt›r›m kararlar›;
i) Karar›n ilgilisine tebli¤ edildi¤i tarihten itibaren 15 gün içinde
sulh ceza mahkemesine baﬂvurulmad›¤› takdirde bu sürenin bitiminde,
ii) Kanuni süresinde sulh ceza mahkemesine baﬂvurulmas› halinde,
- Sulh ceza mahkemesinin karar›na itiraz edilmemiﬂ ise karar›n taraflara tebli¤ini takip eden 7 nci günün bitiminde,
- 2.000,-YTL'ye kadar (bu tutar dahil) idari para cezalar›na iliﬂkin
sulh ceza mahkemesinin karar tarihinde,
iii) Sulh ceza mahkemesi karar›na ya da mahkemeler taraf›ndan verilen idari yapt›r›m kararlar›na karﬂ› a¤›r ceza mahkemesine itiraz edilmesi halinde itiraz üzerine verilen karar tarihinde,
kesinleﬂmektedir.
iv) Kabahatler Kanunun 27 nci maddesine 5560 say›l› Kanunla eklenen;
- (6) numaral› f›kra ile soruﬂturma konusu fiilin suç de¤il de kabahat oluﬂturdu¤u gerekçesiyle idari yapt›r›m karar› verilmesi ve kovuﬂturmaya yer olmad›¤› karar›na itiraz edilmesi halinde idari yapt›r›m
karar›na karﬂ› baﬂvurunun kovuﬂturmaya yer olmad›¤›na iliﬂkin karara
karﬂ› yap›lacak itiraz› inceleyen itiraz merciinde incelenece¤i hükme
ba¤land›¤›ndan,
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- (7) numaral› f›rka ile kovuﬂturma konusu fiilin suç de¤il de kabahat oluﬂturdu¤u gerekçesiyle idari yapt›r›m karar› verilmesi ve fiilin
suç oluﬂturmamas› nedeniyle verilen beraat karar›na karﬂ› kanun yoluna gidilmesi halinde, idari yapt›r›m karar›na karﬂ› itiraz›n da beraat karar›n› inceleyen mercide incelenece¤i hükme ba¤land›¤›ndan,
bu durumlarda kesinleﬂme kanun yollar›n›n tüketilmesine ba¤l› olarak
belirlenecektir.
v) Kabahatler Kanununun 27 nci maddesine 5560 say›l› Kanunla
eklenen (8) numaral› f›kras›nda ise idari yapt›r›m karar›n›n verildi¤i
iﬂlem kapsam›nda ayn› kiﬂi ile ilgili olarak idari yarg›n›n görev alan›na giren kararlar›n da verilmiﬂ olmas› halinde; idari yapt›r›m karar›na
iliﬂkin hukuka ayk›r›l›k iddialar›n›n bu iﬂlemin iptali talebiyle birlikte
idari yarg› merciinde görülece¤i düzenlenmiﬂ oldu¤undan, bu kapsamdaki idari yapt›r›m kararlar› idari yarg›lama sürecine ba¤l› olarak kesinleﬂecektir.
2) Kanun Yolu Sakl› Tutulan Hallerde ‹dari Para Cezalar›n›n Kesinleﬂmesi: ‹dari para cezas›na yönelik Kabahatler Kanununun hükümleri d›ﬂ›nda kanun yolu öngörülmesi halinde, ilgili kanunlar›nda
yer verilen kesinleﬂme nedenlerine ba¤l› olarak idari para cezalar› kesinleﬂecektir.
D - ‹dari Para Cezalar›n›n Gelir Kayd› ve Tahsili
Kabahatler Kanununun 5560 say›l› Kanun ile de¤iﬂik 17 nci maddesinin (3) ve (4) numaral› f›kralar›nda;
"(3) 10/12/2003 tarihli ve 5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (III) say›l› cetvellerde yer alan kamu idareleri taraf›ndan verilen idari para cezalar›n›n ilgili kanunlar›nda
1/6/2005 tarihinden sonra belirlenen oran›n d›ﬂ›ndaki k›sm› ile Cumhuriyet baﬂsavc›l›klar› ve mahkemeler taraf›ndan verilen idari para cezalar› Genel Bütçeye gelir kaydedilir. Sosyal güvenlik kurumlar› ile
mahalli idareler taraf›ndan verilen idari para cezalar› kendi bütçelerine gelir kaydedilir. Di¤er kamu kurum ve kuruluﬂlar› taraf›ndan verilen idari para cezalar› ise, ilgili kanunlar›ndaki hükümler sakl› kalmak
kayd›yla, Genel Bütçeye gelir kaydedilir. Kamu kurumu niteli¤indeki
meslek kuruluﬂlar›n›n verdi¤i para cezalar›, kendi kanunlar›ndaki hü356
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kümlere tabidir. Kiﬂinin ekonomik durumunun müsait olmamas› halinde, idari para cezas›n›n, ilk taksitinin peﬂin ödenmesi koﬂuluyla, bir
y›l içinde ve dört eﬂit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zaman›nda ve tam olarak ödenmemesi halinde, idari para cezas›n›n kalan k›sm›n›n tamam› tahsil edilir.
(4) Genel Bütçeye gelir kaydedilmesi gereken idari para cezalar›na iliﬂkin kesinleﬂen kararlar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 say›l› Amme
Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun hükümlerine göre tahsil
edilmek üzere Maliye Bakanl›¤›nca belirlenecek tahsil dairelerine
gönderilir. Sosyal güvenlik kurumlar› ve mahalli idareler taraf›ndan
verilen idari para cezalar›, ilgili kanunlar›nda aksine hüküm bulunmad›¤› takdirde, Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun hükümlerine göre kendileri taraf›ndan tahsil olunur. Di¤er kamu kurum
ve kuruluﬂlar› taraf›ndan verilen ve Genel Bütçeye gelir kaydedilmesi
gerekmeyen idari para cezalar›, ilgili kanunlar›nda özel hüküm bulunmad›¤› takdirde genel hükümlere göre tahsil olunur." hükmü yer almaktad›r.
Söz konusu hükümlerin incelenmesinden de görülece¤i gibi, 5560
say›l› Kanunla idari para cezalar›n›n gelir kaydedilece¤i yer, tahsilata
yetkili merci ve tahsil usulleri de¤iﬂtirilmiﬂ, belirtilen unsurlar idari
para cezalar› itibar›yla farkl› belirlenmiﬂtir.
1 - ‹dari Para Cezalar›n›n Gelir Kayd›
5560 say›l› Kanun ile 5326 say›l› Kanunun 17 nci maddesinde yap›lan de¤iﬂiklikle idari para cezalar›n›n gelir kayd›n›n, idari para cezas›n› veren kamu idaresi ve bütçeler itibar›yla yap›laca¤› hüküm alt›na
al›nm›ﬂt›r.
Buna göre;
- 10/12/2003 tarihli ve 5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (III) say›l› cetvellerde yer alan kamu idareleri taraf›ndan verilen idari para cezalar›n›n ilgili kanunlar›nda
1/6/2005 tarihinden sonra belirlenen oran›n d›ﬂ›ndaki k›sm› ile Cumhuriyet baﬂsavc›l›klar› ve mahkemeler taraf›ndan verilen idari para cezalar› genel bütçeye,
- Sosyal güvenlik kurumlar› ile mahalli idareler taraf›ndan verilen
idari para cezalar› kendi bütçelerine,
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- Kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuruluﬂlar› ile di¤er kamu kurum ve kuruluﬂlar› taraf›ndan verilen idari para cezalar›, ilgili kanunlar›ndaki hükümler sakl› kalmak kayd›yla, genel bütçeye,
gelir kaydedilecektir.
2 - ‹dari Para Cezalar›n›n Tahsil Usulü ve Tahsile Yetkili Merci
5326 say›l› Kanunun 5560 say›l› Kanunla de¤iﬂik 17 nci maddesinde idari para cezalar›n›n tahsil usulü; idari para cezas›n› veren kamu
idaresi ve idari para cezas›n›n düzenlendi¤i kanunlara göre belirlenece¤i hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r.
Buna göre;
- Genel bütçeye gelir kaydedilmesi gereken idari para cezalar›na
iliﬂkin kesinleﬂen kararlar, Maliye Bakanl›¤›nca belirlenecek tahsil daireleri taraf›ndan 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun hükümlerine,
- Sosyal güvenlik kurumlar› ve mahalli idareler taraf›ndan verilen
idari para cezalar› kendileri taraf›ndan, ilgili kanunlar›nda aksine hüküm bulunmad›¤› takdirde, 6183 say›l› Kanun hükümlerine,
- Kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuruluﬂlar› ile di¤er kamu kurum ve kuruluﬂlar› taraf›ndan verilen ve;
a) Genel bütçeye gelir kaydedilmesi gerekmeyen idari para cezalar› kendileri taraf›ndan, ilgili kanunlar›nda özel hüküm bulunmad›¤›
takdirde genel hükümlere,
b) Genel bütçeye gelir kaydedilmesi gerekenler ise özel bir belirleme yap›lmam›ﬂ olmas› halinde Maliye Bakanl›¤›nca belirlenecek tahsil daireleri taraf›ndan 6183 say›l› Kanun hükümlerine,
göre takip ve tahsil edilecektir.
Genel hükümlere göre takip ve tahsil edilece¤i belirtilmiﬂ olan idari para cezalar› süresinde ödenmedi¤i takdirde, 2004 say›l› ‹cra ve ‹flas Kanununa[5] göre takip edilecektir.
Tebli¤in bu bölümünün "3- Ödeme Zaman› ve Yeri" alt bölümü,
6183 say›l› Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilecek idari para cezalar›na yönelik aç›klamalar› içermektedir.
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2004 say›l› ‹cra ve ‹flas Kanununa göre takip ve tahsil edilecek idari para cezalar›nda ise ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanaca¤› tabiidir.
3 - Ödeme Zaman› ve Yeri
Ödeme Zaman›
5326 say›l› Kanunda idari para cezalar›n›n ödeme süresine iliﬂkin
herhangi bir hükme yer verilmemiﬂtir. Bu husus dikkate al›nd›¤›nda,
idari para cezalar›n›n ödeme süresi, ilgili kanunlar›nda düzenlenen
hallerde bu sürelerdir.
‹dari para cezalar›n›n ilgili kanunlar›nda ödeme zaman› gösterilmemiﬂ ise 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanunun 37 nci maddesine göre ödeme süresinin tayini gerekmektedir.
Buna göre, özel kanunlar›nda ödeme süresi belirtilmemiﬂ idari para cezalar›n›n, Kabahatler Kanununun 26 nc› maddesine göre ilgilisine tebli¤ edildi¤i tarihten itibaren bir ay içerisinde ödenmesi gerekti¤inden, idari yapt›r›m karar›n› veren kamu tüzel kiﬂilerince idari yapt›r›m kararlar›nda "ödemenin 1 ay içinde yap›lmas› gerekti¤i" hususu
belirtilecektir.
Ödeme Yeri
Tebli¤in bu bölümünün "1- ‹dari Para Cezalar›n›n Gelir Kayd›" baﬂl›kl› alt bölümünde idari para cezalar›n›n gelir kaydedilece¤i kamu
idareleri belirlenmiﬂtir. ‹dari para cezalar›n›n ödeme yeri de gelir kaydedilecek kamu idaresine göre farkl›l›k göstermektedir.
Bu bölümde yap›lan aç›klamalar genel bütçeye gelir kaydedilecek
idari para cezalar›n›n ödeme yerini belirlemekte olup, genel bütçeye
gelir kaydedilmeyecek idari para cezalar›n›n ödeme yeri ise ilgili mevzuat›na göre belirlenecektir.
Bu itibarla, genel bütçeye gelir kaydedilecek idari para cezalar›n›n,
idari yapt›r›m kararlar›n›n kesinleﬂmesinden önce ve sonra olmak üzere ödeme yeri aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir.
a) ‹dari Yapt›r›m Kararlar›n›n Kesinleﬂmesinden Önce Ödeme Yeri
‹dari yapt›r›m karar› veren idareler; idari para cezalar›n›, kanuni
ödeme süresi içinde ya da idari yapt›r›m kararlar›n›n kesinleﬂmesinden
önce ödemek isteyen kiﬂilerden tahsil edecek ve tahsil etti¤i tutarlar›
Hazine hesaplar›na aktaracakt›r.
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‹dari yapt›r›m kararlar› genel bütçe kapsam›ndaki kamu idareleri
taraf›ndan verilmiﬂ ise söz konusu cezalar, muhasebe yetkilisi mutemetleri ve muhasebe birimleri (merkez muhasebe birimi, mal müdürlükleri ve defterdarl›k muhasebe müdürlükleri) vas›tas›yla tahsil edilecektir. Genel bütçe kapsam›ndaki kamu idarelerinin bankalar arac›l›¤›
ile tahsilat yetkisi bulunmas› halinde bu idarelerin banka hesaplar›na
da ödeme yap›lacakt›r.
Mahkemeler, Cumhuriyet Savc›l›klar› ve 5018 say›l› Kanuna ekli
(III) say›l› cetvelde yer alan kamu idarelerince verilen idari para cezalar› ile 2918 say›l› Karayollar› Trafik Kanunu[6], 4925 say›l› Karayolu Taﬂ›ma Kanunu[7] ve 5539 say›l› Karayollar› Genel Müdürlü¤ü
Kuruluﬂ ve Görevleri Hakk›nda Kanuna[8] göre verilen idari para cezalar› kesinleﬂmeden önce muhasebe yetkilisi mutemetlerine ve vergi
dairelerine veya vergi daireleri ad›na tahsilat yetkisi bulunan bankalara ya da posta idaresine ödenecektir.
‹dari yapt›r›m kararlar› 5018 say›l› Kanuna ekli (II) say›l› cetvelde
yer alan özel bütçeli kamu idareleri, kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuruluﬂlar› ile di¤er kamu kurum ve kuruluﬂlar› taraf›ndan verilen
ve genel bütçeye gelir kaydedilmesi gereken idari para cezalar›, bu
idarelerin ilgili muhasebe birimlerine veya görevlendirilen personeline ya da banka hesaplar›na ödenebilecektir.
Gerek 5326 say›l› Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce gerekse bu Kanunda de¤iﬂiklik yapan 5560 say›l› Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce yap›lan düzenlemeler nedeniyle kanuni ödeme süresi
içinde vergi dairelerine ödenen para cezalar›, bu bölümün üçüncü paragraf›nda belirtilenler hariç olmak üzere, bundan böyle kanuni ödeme
süresi ve karar›n kesinleﬂmesi süresi içerisinde idari yapt›r›m karar›
veren idarelere ödenecektir.
b) ‹dari Yapt›r›m Kararlar›n›n Kesinleﬂmesinden Sonra Ödeme Yeri
‹dari yapt›r›m kararlar›n›n kesinleﬂmesi üzerine ödemeler, ilgili vergi dairesinin hesab›n›n bulundu¤u bankalara veya vergi dairelerine yap›lacakt›r.
Ödeme veya kesinleﬂme süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezas›na iliﬂkin idari yapt›r›m kararlar›, kesinleﬂmesini müteakip tahsil

360

Tahsilat Genel Tebli¤leri

için; borçlu gerçek kiﬂi ise ikametgah›n›n, tüzel kiﬂi ise kanuni veya iﬂ
merkezinin bulundu¤u yerdeki vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi bulunmas› halinde süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi dairelerine gönderilecektir. Ancak, 5018 say›l› Kanuna ekli (III) say›l› cetvelde yer alan kamu idarelerince verilen ve ödeme veya kesinleﬂme
süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezas›na iliﬂkin idari yapt›r›m
kararlar› ise kararlar›n kesinleﬂmesini müteakip tahsil için borçlunun
gelir veya kurumlar vergisi yönünden ba¤l› oldu¤u vergi dairesine
gönderilecektir.
6183 say›l› Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere vergi dairesine gönderilen idari para cezalar›na karﬂ›l›k idarelerce tahsilat yap›lmayacakt›r. Ancak, tahsil edilmek üzere vergi dairelerine gönderilmiﬂ olan idari para cezalar›na yönelik tahsilat yap›lmas› halinde, önceden gönderilen idari yapt›r›m karar› ile ilgisi sa¤lanmak suretiyle
tahsil edilen tutarlar vergi dairesine bildirilecektir.
‹dari yapt›r›m karar› veren idareler, kanuni ödeme süresi içerisinde
ya da kararlar›n kesinleﬂmesinden önce yapt›klar› tahsilatlar›n dayana¤› olan idari para cezas› kararlar›n›/tutanaklar›n› vergi dairelerine göndermeyeceklerdir.
4 - ‹ndirim Uygulamas›
5326 say›l› Kanunun 17 nci maddesinin (6) numaral› f›kras›nda
"Kabahat dolay›s›yla idari para cezas› veren kamu görevlisi, ilgilinin
r›za göstermesi halinde bunun tahsilat›n› derhal kendisi gerçekleﬂtirir.
‹dari para cezas›n› kanun yoluna baﬂvurmadan önce ödeyen kiﬂiden
bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peﬂin ödeme, kiﬂinin bu karara karﬂ› kanun yoluna baﬂvurma hakk›n› etkilemez." hükmü yer almaktad›r.
An›lan hüküm ile yap›lan düzenleme;
1 - ‹dari para cezas›n› veren kamu görevlisine, para cezas›n›n verildi¤i anda ödeyen kiﬂilerin yapt›¤› ödemelerde indirim uygulanaca¤›,
2 - ‹dari para cezas›n› kanun yoluna baﬂvurmadan önce ödeyen kiﬂilerin indirim hakk›ndan yararlanaca¤›,
yönündedir.
‹dari para cezas›n›n indirimli olarak ödenebilmesi için ödemenin
kanun yoluna baﬂvurmadan önce yap›lmas› zorunlu oldu¤undan, indirim;
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- kanun yolu 5326 say›l› Kanunda düzenlenen hükümlere göre belirlendi¤i hallerde idari yapt›r›m karar›n›n tebli¤ tarihinden itibaren
geçecek 15 günlük baﬂvuru süresi, mahkemeler taraf›ndan verilen idari yapt›r›m kararlar›nda ise karar›n tebli¤ tarihinden itibaren geçecek 7
günlük itiraz süresi,
- kanun yolu 5560 say›l› Kanunla de¤iﬂik 5326 say›l› Kabahatler
Kanununun 3 üncü maddesinin (1) numaral› f›kras›n›n (a) bendi hükmü uyar›nca idari para cezas›n›n düzenlendi¤i kanundaki kanun yolu
olmas› halinde, bu kanunlarda yer alan dava açma süresi,
içinde yap›lacak ödemelere uygulanacakt›r.
Bununla birlikte, idari para cezalar›n›n düzenlendi¤i kanunlarda 7
gün, 15 gün, 30 gün gibi ödeme süreleri bulunmakta, ödeme süresi ilgili kanununda yer almayan idari para cezalar› da 6183 say›l› Kanunun
37 nci maddesine göre yap›lan tebligat› müteakip bir ay içinde ödenmektedir.
Peﬂin ödeme indirimi, amme alaca¤›n›n kanuni ödeme süresi geçtikten sonra uygulanamayaca¤›ndan, dava açma süresinden daha az
ödeme süresi olan para cezalar› için indirim, ödeme süreleri içerisinde
yap›lan ödemelerle s›n›rl› olacakt›r. Buna karﬂ›n, kanuni ödeme süresi
dava açma süresini aﬂan para cezalar›nda ise peﬂin ödeme indirimi dava açma süresi içerisinde yap›lan ödemelere uygulanacak, bu süreden
sonra yap›lan ödemelerde ise peﬂin ödeme indirimi uygulanmayacakt›r.
Örne¤in, ödeme süresi ilgili kanununda 30 gün olarak tayin edilmiﬂ olan idari para cezas›n›n kanun yoluna yönelik bir düzenlemenin
bulunmamas› durumunda, 5326 say›l› Kabahatler Kanununa ba¤l› olarak kanun yolu hükümleri uygulanaca¤›ndan, peﬂin ödeme indirimi
kanun yoluna baﬂvuru süresi olan 15 gün içerisinde yap›lan ödemelere uygulanacakt›r. Örnekteki idari para cezas›n›n, ilgili kanununda dava açma süresinin 60 gün olarak tayin edilmiﬂ oldu¤unun kabul edilmesi halinde, peﬂin ödeme indirimi, ödeme süresi olan 30 gün içerisinde yap›lacak ödemelere uygulanacakt›r.
‹darelerce kanuni ödeme süresi içerisinde yap›lan tahsilatlarda peﬂin ödeme indirimi uygulan›p uygulanmayaca¤› yukar›da yap›lan
aç›klamalar çerçevesinde tespit edilecek, tahsilat esnas›nda düzenlene362
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cek makbuzlarda idari para cezas› tutar›, indirim tutar› ve tahsilat tutar› ayr› ayr› gösterilecektir.
Peﬂin ödeme indirimi, idari para cezas›n›n tamam› üzerinden nakden veya ilgili mevzuat› gere¤i kabul edilmiﬂ olmas› ﬂart›yla çekle defaten yap›lacak ödemelere uygulanacak, k›smi ödemelere uygulanmayacakt›r.
5 - Taksitlendirme Uygulamas›
5326 say›l› Kanunun 5560 say›l› Kanunla de¤iﬂik 17 nci maddesinin (3) numaral› f›kras›nda "... Kiﬂinin ekonomik durumunun müsait
olmamas› halinde, idari para cezas›n›n, ilk taksitinin peﬂin ödenmesi
koﬂuluyla, bir y›l içinde ve dört eﬂit taksit halinde ödenmesine karar
verilebilir. Taksitlerin zaman›nda ve tam olarak ödenmemesi halinde,
idari para cezas›n›n kalan k›sm›n›n tamam› tahsil edilir." hükmüne yer
verilmiﬂtir.
Bu madde hükmüne göre, taksitlendirme baﬂvurusu idari yapt›r›m
karar›n›n tebli¤ini müteakip kanuni ödeme süresi içinde bu karar› veren idareye yap›lacak ve talepler bu idareler taraf›ndan de¤erlendirilerek karara ba¤lanacakt›r. Kanuni ödeme süresinden sonra yap›lan taksitlendirme baﬂvurular›n›n de¤erlendirilmeyece¤i tabiidir.
Taksitlendirme talebi kabul edilen borçlular; 4 eﬂit taksit halinde ve
birinci taksit idari para cezas›n›n kanuni ödeme süresi içinde, geri kalan 3 taksiti ise idari para cezas›n›n tebli¤ tarihinden itibaren 1 y›l içerisinde idarece belirlenecek sürelerde ödeyecektir. Taksitlerin zaman›nda ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezas›n›n kalan
k›sm› muaccel hale gelecek ve tahsil için durum genel bütçeye gelir
kaydedilecek idari para cezalar› için ilgili vergi dairesine bildirilecektir. Genel bütçeye gelir kaydedilmeyen idari para cezalar›nda ise muaccel hale gelen para cezas›n›n ilgili kanunlar uyar›nca tahsile yetkili
mercilerce takip ve tahsil iﬂlemlerine baﬂlanacakt›r.
Tebli¤in III/C bölümünde aç›kland›¤› gibi, genel bütçeye gelir kaydedilmesi gereken idari para cezalar›n›n 6183 say›l› Kanuna göre takip ve tahsil edilebilmesi için, bu cezalara iliﬂkin idari yapt›r›m kararlar›n›n kesinleﬂmesi gerekmektedir. Taksitlendirme uygulamas› kanun
yoluna baﬂvuruyu engellememektedir. Dolay›s›yla, taksitlendirilen
idari para cezas› hakk›nda dava da aç›lm›ﬂ ve yarg›lama sürecinde
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ödenmesi gereken taksitlerin süresinde veya tam olarak ödenmemiﬂ
olmas› halinde, ödenmemiﬂ olan bu taksit tutarlar›n›n muaccel hale
geldi¤i gerekçesiyle takip iﬂlemlerine baﬂlan›lmas›na, idari yapt›r›m
karar› kesinleﬂmedi¤inden, kanunen imkan bulunmamaktad›r. Ancak,
borçlu taraf›ndan r›zaen ödeme yap›labilece¤i tabiidir.
Dava sürecinin bir y›ll›k taksitlendirme süresinden fazla olmas› halinde idarece verilecek bir y›ll›k süre geçersiz say›lacakt›r.
Dava sürecinin idarece verilen taksitlendirme süresinden az olmas› halinde ise dava sürecinde ödenmeyen taksit tutarlar›n›n, ödeme süresi gelmemiﬂ taksit veya taksitler ile birlikte geri kalan taksit ödeme
süreleri içerisinde eﬂit tutarlar halinde ödenmesine müsaade edilecektir. Bu durumda da taksitlerin süresinde ödenmesi ﬂart› aran›lacak, taksitlerin zaman›nda ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezas›n›n kalan k›sm›n›n takip ve tahsiline baﬂlan›lacakt›r.
Kabahatler Kanunu, genel bütçeye gelir kaydedilmesi gerekmeyen
ve süresinde ödenmeyen idari para cezalar›n›n takip ve tahsilinde idari para cezalar›n›n düzenlendi¤i özel kanunlarda yer alan hükümler
sakl› kalmak kayd›yla, idari yapt›r›m kararlar›n›n kesinleﬂme ﬂart›n›
aramamaktad›r. Bu durumda, kanun yoluna baﬂvurulmuﬂ olmas› idari
para cezas›n›n takibini etkilemedi¤inden, taksitlendirilen idari para cezas›n›n taksitlerinin tam ve zaman›nda ödenmemesi halinde alaca¤›n
muaccel hale gelece¤i ve takip edilebilece¤i tabiidir.
5326 say›l› Kanunun 17 nci maddesine göre yap›lacak taksitlendirmelerde teminat ve tecil faizi aran›lmayacakt›r.
Ancak, bu maddeye göre yap›lan taksitlendirmeler, cebren takip ve
tahsil muamelesini durduran nitelik taﬂ›makla birlikte, idari para cezalar›n›n düzenlendi¤i kanunlarda yer alan ek mali yükümlülükleri kald›rmad›¤›ndan, kanuni ödeme süresinde ödenmeyen idari para cezalar›n›n taksitlendirilip taksitlendirilmemesine, dava aç›l›p aç›lmad›¤›na
bak›lmaks›z›n ilgili kanununda öngörülen ek mali yükümlülü¤ün uygulanmas› ve tahsili gerekmektedir.
E - Genel Bütçeye Gelir Kaydedilmesi Gereken ‹dari Para Cezas›n› Tahsil Eden Kamu Tüzel Kiﬂileri Taraf›ndan Tahsil Edilen Tutarlar›n Hazine Hesaplar›na Aktar›lmas›
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‹dari yapt›r›m karar› uygulayarak kanuni ödeme süresi ya da kararlar›n kesinleﬂme süresi içerisinde tahsilat yapan genel bütçe kapsam›ndaki kamu idareleri, tahsil ettikleri idari para cezalar›n› bu amaçla aç›lm›ﬂ hesaplara bütçe geliri kaydedeceklerdir.
Genel bütçe kapsam›nda olan kamu idareleri d›ﬂ›nda kalan idareler; tahsil ettikleri idari para cezalar›n›, tahsil ettikleri ay› takip eden
ay›n 7 nci günü, bu tarihin Resmi tatile rastlamas› halinde tatili izleyen ilk iﬂ günü, Aral›k ay› içerisinde tahsil edilen tutar› ise bütçe y›l›n›n son iﬂ günü, mesai saati bitimine kadar; borçlunun vergi kimlik numaras›, T.C. kimlik numaras›, ad› soyad›/unvan›, tahsilat tarihi, idari
para cezas› tutar›, tahsilat tutar›, tahsilat›n indirimli veya taksitle yap›lmas› halinde bu durumu belirtir ﬂerh ve tutar, tahsilata konu makbuzlar›n seri s›ra numaralar›, tahsilat s›ras›nda ek mali yükümlülük tahsil
edilmiﬂ ise bu tutar, ayr› ayr› belirtilmek suretiyle düzenlenecek listeler ile idarenin bulundu¤u yerde; tek vergi dairesi varsa bu vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi varsa süreksiz vergileri tahsil etmekle görevli vergi dairelerine yat›racakt›r. Bu idareler söz konusu tutarlar› nakden ödeyebilecekleri gibi vergi dairelerinin T.C. Ziraat Bankas› nezdindeki saymanl›k hesab›na da vergi tahsil al›nd›s› karﬂ›l›¤›nda
ödeyebileceklerdir.
An›lan idareler bu Tebli¤de belirtilen sürelerde tahsil ettikleri tutar›, Hazine hesaplar›na aktarmad›klar› takdirde, haklar›nda yap›lacak
cezai kovuﬂturma d›ﬂ›nda süresinde aktar›lmayan tutar, 6183 say›l›
Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zamm› ile birlikte an›lan Kanun hükümlerine göre aktarmada geciken idareden cebren takip ve tahsil edilecektir.
IV - MAHKEMELER VE CUMHUR‹YET SAVCILARI
TARAFINDAN VER‹LEN ‹DAR‹ PARA CEZALARI
5326 say›l› Kanunun 24 üncü maddesinde, kovuﬂturma konusu fiilin kabahat oluﬂturdu¤unun anlaﬂ›lmas› halinde mahkemeler taraf›ndan idari yapt›r›m karar› verilece¤i hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
An›lan Kanunun di¤er hükümleri ile birlikte konu de¤erlendirildi¤inde, mahkemeler taraf›ndan verilen idari para cezalar›na karﬂ› itiraz
mercii, a¤›r ceza mahkemeleri olup mahkemeler taraf›ndan verilen
idari para cezalar›na karﬂ› a¤›r ceza mahkemelerine itiraz edilmemesi
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veya itiraz sonras› verilen karar üzerine kesinleﬂen idari yapt›r›m karar›, tahsil edilmek için borçlu; gerçek kiﬂi ise ikametgah›n›n, tüzel kiﬂi ise kanuni veya iﬂ merkezinin bulundu¤u yerdeki vergi dairesine,
birden fazla vergi dairesi bulunmas› halinde süreksiz vergileri tahsil
ile görevli vergi dairelerine gönderilecektir.
Mahkemeler taraf›ndan verilen idari para cezalar› yine mahkemelerce ilgilisine tebli¤ edilece¤inden, mahkemelerce kovuﬂturmalar s›ras›nda tespit edilen kabahatlere yönelik verilecek idari para cezalar›n›n hükmedildi¤i kararlarda, idari para cezalar›n›n düzenlendikleri
özel kanunlarda yer alan ödeme sürelerine de yer verilmesi gerekmekte, bu yönde özel kanunlarda bir düzenlemenin yer almamas› halinde
ise idari para cezalar›n›n 6183 say›l› Kanunun 37 nci maddesine göre
bir ay içinde ödenmesine yönelik bir hükmün kararda bulunmas› icap
etmektedir. Bu itibarla, mahkemeler taraf›ndan verilen kararlarda ödeme süresine yönelik bir hükmün yer almamas› halinde, vergi daireleri
taraf›ndan ilgili mahkemelerden ödeme sürelerine yönelik bir aç›klama talep edilmesi gerekece¤i tabiidir.
5326 say›l› Kanunun 17 nci maddesinde düzenlenen peﬂin ödeme
indirimi, daha k›sa ödeme süresi olmamas› koﬂuluyla mahkeme karar›na karﬂ› itiraz süresi olan 7 gün içinde yap›lacak ödemelere uygulanacak; taksitlendirme uygulamas› ise mahkeme karar›nda yer ald›¤›
takdirde, yukar›da yap›lan aç›klamalar çerçevesinde tayin edilen ödeme süresi içerisinde yap›lan baﬂvuru üzerine tahsilatla görevli vergi
dairelerince yap›lacakt›r.
Ancak, bu taksitlendirmenin 6183 say›l› Kanunun 48 inci maddesi
ile ilgisi bulunmad›¤›ndan vergi dairelerince 5326 say›l› Kanuna göre
yap›lan taksitlendirmelerde teminat ve tecil faizi al›nmayaca¤› tabiidir.
5326 say›l› Kanunun 23 üncü maddesinde ise Cumhuriyet Savc›s›n›n; Kanunda aç›kça hüküm bulunmas› halinde bir kabahat dolay›s›yla idari yapt›r›ma karar verme yetkisi bulundu¤u düzenlenmiﬂtir.
Cumhuriyet Savc›lar› taraf›ndan verilen idari para cezalar›, bu Tebli¤in III'üncü bölümünde aç›klanan esaslar çerçevesinde iﬂleme tabi
tutulacak, ancak bu idari para cezalar›n›n ödeme süresi, ödeme yeri ve
taksitlendirilmesi iﬂlemleri ise bu bölümde yer alan aç›klamalara göre
belirlenecektir.
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V - ‹DAR‹ PARA CEZALARININ TAHS‹L ZAMANAﬁIMI
6183 say›l› Kanunun 102 nci maddesinde "Amme alaca¤›, vadesinin rastlad›¤› takvim y›l›n› takip eden takvim y›l› baﬂ›ndan itibaren 5
y›l içinde tahsil edilmezse zamanaﬂ›m›na u¤rar. Para cezalar›na ait hususi kanunlardaki zamanaﬂ›m› hükümleri mahfuzdur.
Zamanaﬂ›m›ndan sonra mükellefin r›zaen yapaca¤› ödemeler kabul
olunur." hükmü yer almaktad›r.
5326 say›l› Kanunun "Yerine getirme zamanaﬂ›m›" baﬂl›kl› 21 inci
maddesinde ise;
"(1) Yerine getirme zamanaﬂ›m›n›n dolmas› halinde idari para cezas›na veya mülkiyetin kamuya geçirilmesine iliﬂkin karar art›k yerine getirilemez.
(2) Yerine getirme zamanaﬂ›m› süresi;
a) Ellibin Türk Liras› veya daha fazla idari para cezas›na karar verilmesi halinde yedi,
b) Yirmibin Türk Liras› veya daha fazla idari para cezas›na karar
verilmesi halinde beﬂ,
c) Onbin Türk Liras› veya daha fazla idari para cezas›na karar verilmesi halinde dört,
d) Onbin Türk Liras›ndan az idari para cezas›na karar verilmesi halinde üç,
Y›ld›r.
(3) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine iliﬂkin zamanaﬂ›m› süresi on
y›ld›r.
(4) Zamanaﬂ›m› süresi, karar›n kesinleﬂmesi tarihinden itibaren iﬂlemeye baﬂlar.
(5) Kanun hükmü gere¤i olarak idari yapt›r›m›n yerine getirilmesine baﬂlanamamas› veya yerine getirilememesi halinde zamanaﬂ›m› iﬂlemez." hükmü bulunmaktad›r.
Bu hükümler birlikte de¤erlendirildi¤inde, Kabahatler Kanunu kapsam›ndaki idari para cezalar›n›n tahsil zamanaﬂ›m› süresi, Kanunun 21
inci maddesine göre tespit edilecektir.
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Ancak, 6183 say›l› Kanunun 103 ve 104 üncü maddelerinde düzenlenen tahsil zamanaﬂ›m›n› kesen haller ile tahsil zamanaﬂ›m›n›n iﬂlememesi halleri ayr›ca dikkate al›nacakt›r.
5326 say›l› Kanunun 21 inci maddesinin (5) numaral› f›kras›nda yer
alan "Kanun hükmü gere¤i olarak idari yapt›r›m›n yerine getirilmesine baﬂlanamamas› veya yerine getirilememesi halinde zamanaﬂ›m› iﬂlemez." hükmü, idari para cezalar›n›n kesinleﬂme sürecinde geçen sürenin zamanaﬂ›m›n› durduran bir neden olarak düzenlendi¤inden, bu
hükmün de tahsil zamanaﬂ›m›n›n iﬂlemeyece¤i haller olarak dikkate
al›nmas› gerekti¤i tabiidir.
Di¤er taraftan, 6183 say›l› Kanun kapsam›nda takip ve tahsil edilmemekle birlikte 5326 say›l› Kanun hükümlerine tabi idari para cezalar› hakk›nda da an›lan Kanunun 21 inci maddesinde düzenlenen zamanaﬂ›m› hükümlerinin dikkate al›naca¤› tabiidir.
VI - VERG‹ DA‹RELER‹NCE YAPILACAK ‹ﬁLEMLER
1) Genel bütçeye gelir kaydedilmesi gereken idari para cezas› uygulayan idarelerce, kanuni ödeme sürelerinde ya da kesinleﬂme süresi
içerisinde tahsil edilemeyen ve kesinleﬂen idari para cezalar›na iliﬂkin
idari yapt›r›m kararlar›n›n, 6183 say›l› Kanuna göre takip ve tahsil
edilmek üzere görevli vergi dairelerine gönderilmesi üzerine vergi dairelerince;
- ‹dari yapt›r›m karar›n›n kesinleﬂip kesinleﬂmedi¤i kontrol edilmesi, kesinleﬂmeden önce tahsil için intikal ettirilmiﬂ kararlar bulunmas›
halinde, bu kararlar›n iﬂleme al›nmayarak ilgili idareye geri gönderilmesi,
- ‹dari para cezalar›n›n takibine, 6183 say›l› Kanunun 55 inci maddesine göre düzenlenecek ödeme emrinin tebli¤iyle baﬂlan›lmas›,
gerekmektedir.
2) ‹dari yapt›r›m karar›n›n kesinleﬂme tarihi, idari para cezas›n›n
zamanaﬂ›m›n›n baﬂlang›ç tarihi oldu¤undan, kesinleﬂme tarihi vergi
dairesi kay›tlar›nda ayr›ca izlenecektir.
3) Mahkemeler, Cumhuriyet Savc›l›klar› ve 5018 say›l› Kanuna ekli (III) say›l› cetvelde yer alan kamu idarelerince verilen idari para cezalar› ile 2918 say›l› Karayollar› Trafik Kanunu, 4925 say›l› Karayolu
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Taﬂ›ma Kanunu ve 5539 say›l› Karayollar› Genel Müdürlü¤ü Kuruluﬂ
ve Görevleri Hakk›nda Kanuna göre verilen idari para cezalar›n›n tebli¤i, 5326 say›l› Kanun hükümlerine göre ilgili mercilerce yap›lacakt›r.
Söz konusu cezalar›n, peﬂin ödeme indiriminden yararlan›larak
ödenmek istenmesi halinde, cezan›n verildi¤i anda kamu görevlisine
yap›lacak ödemelerdeki indirim uygulamas›n›n yan› s›ra, vergi dairelerine ve vergi daireleri ad›na tahsilata yetkili bankalara ve postanelere yap›lan ödemelerde de bu Tebli¤in III/D-4 bölümünde yap›lan aç›klamalar çerçevesinde peﬂin ödeme indirimi uygulanacakt›r.
5539 say›l› Karayollar› Genel Müdürlü¤ü Kuruluﬂ ve Görevleri
Hakk›nda Kanun uyar›nca tahsili gereken geçiﬂ ücreti ve idari para cezalar›n›n peﬂin ödeme indiriminden yararlan›larak ödenmek istenmesi
halinde, indirimin geçiﬂ ücreti hariç idari para cezas› tutar›na uygulanmas›na özellikle dikkat edilecektir.
5326 say›l› Kanuna göre taksitlendirme talebi, 2918 say›l› Karayollar› Trafik Kanunu, 4925 say›l› Karayolu Taﬂ›ma Kanunu ve 5539 say›l› Karayollar› Genel Müdürlü¤ü Kuruluﬂ ve Görevleri Hakk›nda Kanuna göre verilen idari para cezalar› için ilgili vergi dairesine yap›lacak ve talep vergi dairesince sonuçland›r›lacakt›r. Taksitlendirme uygulamas›nda bu Tebli¤in III/D-5 bölümünde yap›lan aç›klamalara
uyulacakt›r.
4) Vergi daireleri idari para cezalar›n›n tamam›n› tahsil ettikleri tarihten itibaren bir ay içinde durumu ilgili idarelere bildireceklerdir.
VII - RED VE ‹ADE ‹ﬁLEMLER‹
Tahsil edilmiﬂ idari para cezalar›n›n herhangi bir sebeple iadesi gerekti¤i takdirde, red ve iade iﬂlemleri; genel bütçe kapsam›ndaki kamu
idarelerinin yapt›¤› tahsilatlarda, tahsilat› yapan muhasebe birimi taraf›ndan, di¤er idarelerin tahsil etti¤i idari para cezalar›nda ise idarenin,
para cezas›n› yat›rd›¤› vergi dairesi taraf›ndan yerine getirilecektir.
Di¤er taraftan, idari para cezalar›n›n Hazine hesaplar›na aktar›lmadan önce iade edilmesinin gerekti¤i durumlarda, red ve iade iﬂlemlerinin tahsilat› yapan idareler taraf›ndan yerine getirilece¤i tabiidir.
Genel bütçeye gelir kaydedilmesi gerekmeyen idari para cezalar›n›n her hangi bir sebeple red ve iadesi gerekti¤i takdirde, iade iﬂlemlerinin ilgili kurumlarca yap›lmas› gerekmektedir.
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VIII - ÖLÜM HAL‹NDE ‹DAR‹ PARA CEZALARI
HAKKINDA YAPILACAK ‹ﬁLEMLER
Bilindi¤i gibi, 6183 say›l› Kanunda adli ve idari para cezalar›n›n
amme borçlusunun ölümü halinde terkin edilip edilmeyece¤i hususunda herhangi bir düzenleme bulunmamaktad›r.
Ancak, 2709 say›l› Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›'n›n[9] 38 inci
maddesinin yedinci f›kras›nda "Ceza sorumlulu¤u ﬂahsidir." hükmü
yer almaktad›r.
Anayasan›n bu hükmü ile ﬂah›slar›n iﬂledikleri idari veya adli suçlara istinaden gerek adli gerekse idari merciler taraf›ndan verilen cezalar›n yaln›zca o kiﬂiye yönelik olarak infaz edilmesi gerekti¤i hüküm
alt›na al›nmaktad›r.
Di¤er taraftan, 12/10/2004 tarihli ve 25611 say›l› Resmi Gazetede
yay›mlanarak 1.6.2005 tarihinde yürürlü¤e giren 5237 say›l› Türk Ceza Kanununun;
"Ceza sorumlulu¤unun ﬂahsili¤i" baﬂl›kl› 20 nci maddesinin (1) numaral› f›kras›nda "(1) Ceza sorumlulu¤u ﬂahsidir. Kimse baﬂkas›n›n
fiilinden dolay› sorumlu tutulamaz." hükmü,
"San›¤›n veya hükümlünün ölümü" baﬂl›kl› 64 üncü maddesinde de
"(1) San›¤›n ölümü halinde kamu davas›n›n düﬂürülmesine karar verilir. Ancak, niteli¤i itibar›yla müsadereye tabi eﬂya ve maddi menfaatler hakk›nda davaya devam olunarak bunlar›n müsaderesine hükmolunabilir.
(2) Hükümlünün ölümü, hapis ve henüz infaz edilmemiﬂ adli para
cezalar›n› ortadan kald›r›r. Ancak, müsadereye ve yarg›lama giderlerine iliﬂkin olup ölümden önce kesinleﬂmiﬂ bulunan hüküm, infaz olunur." hükmü,
yer almaktad›r.
Ayr›ca, mülga 765 say›l› Türk Ceza Kanununun[10] 96 nc› maddesinde de 5237 say›l› Kanunun 64 üncü maddesine paralel hüküm yer
almakta idi.
Bu itibarla, Anayasan›n 38 inci maddesi hükmü ile mülga 765 say›l› Türk Ceza Kanunu ve 5237 say›l› Türk Ceza Kanununda yer veri-
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len hükümler nedeniyle, cezaya muhatap kiﬂinin ölümü halinde mahkemeler taraf›ndan verilen adli para cezalar›n›n tahsilinden vazgeçilmesi gerekmektedir. Ancak, müsadereye ve yarg›lama giderlerine iliﬂkin olup ölümden önce kesinleﬂmiﬂ olan mahkeme kararlar›n›n infaz›
gerekti¤inden, bu tutarlar ve eﬂyalar gerek terekeden gerekse mirasç›lardan aran›lacakt›r.
Öte yandan, 5326 say›l› Kanunun 17 nci maddesinin (4) numaral›
f›kras› gere¤ince, çeﬂitli kanunlardaki hükümlere dayan›larak tatbik
edilmesi öngörülen ve idarelerin düzenleme yapma ve ceza verme yetkileri gere¤ince verilen idari para cezalar›n›n, özel kanunlarda belirlenen sürelerde ödenmemesi ve bu cezalar›n kesinleﬂmesi halinde, takip
ve tahsil iﬂlemlerinin 6183 say›l› Kanun çerçevesinde yerine getirilece¤i hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r.
‹dari para cezalar›n›n düzenlendi¤i özel kanunlarda, cezaya muhatap olan kiﬂilerin ölümü halinde idari para cezalar›n›n miras› reddetmemiﬂ mirasç›lar›ndan takip edilip edilmeyece¤i yönünde ayr›ca bir
hüküm bulunmamas› koﬂuluyla, Anayasan›n 38 inci maddesinde yer
verilen "Cezalar›n ﬁahsili¤i" ilkesi gere¤ince, bu idari para cezalar›n›n
tahsilinden vazgeçilmesi icap etmektedir.
Örne¤in, trafik para cezalar›n›n düzenlendi¤i 2918 say›l› Karayollar› Trafik Kanununda, trafik para cezas› verilen amme borçlusunun
ölümü halinde bu amme alaca¤›n›n miras› reddetmemiﬂ mirasç›lar›ndan takip edilip edilmeyece¤i yönünde bir düzenleme bulunmad›¤›ndan, kendisine trafik para cezas› verilen amme borçlusunun ölümü halinde bu alacak, borçlunun mirasç›lar›ndan takip edilmeksizin tahsilinden vazgeçilecektir.
Tüzel kiﬂilere yönelik olarak verilen adli veya idari para cezalar›n›n tüzel kiﬂili¤in mal varl›¤›ndan tahsil edilememiﬂ olmas› nedeniyle,
6183 say›l› Kanun hükümlerine göre sorumlu tutulan ortaklar ve/veya
kanuni temsilcilerin ölümü halinde, cezaya tüzel kiﬂilik muhatap olmas› nedeniyle, miras› reddetmemiﬂ mirasç›lar›ndan bu alacaklar›n takibine devam edilecektir.
IX - D‹⁄ER HUSUSLAR
1 - 5326 say›l› Kanunun 17 nci maddesinin 5560 say›l› Kanunla de¤iﬂmeden önceki hükmünde, idari para cezas›n›n Devlet hazinesine
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ödenece¤i (genel bütçeye gelir kaydedilece¤i) ve tahsilata yetkili merciin Maliye Bakanl›¤›na ba¤l› tahsil dairelerinin oldu¤u yönünde düzenleme yer almaktayd›.
5560 say›l› Kanunla 5326 say›l› Kanunun 17 nci maddesinde yap›lan de¤iﬂiklik sonucunda, idari para cezalar›n›n gelir kayd›, tahsil usulü ve tahsile yetkili merci, idari para cezas›n› veren kamu idaresi, bütçeler ve idari para cezas›n›n düzenlendi¤i kanunlar esas al›narak belirlenece¤i yönünde düzenleme getirilmiﬂtir.
5326 say›l› Kanunun genel usul kanunu olmas› ve 5560 say›l› Kanunla yap›lan de¤iﬂikliklerin de usul hükümlerine iliﬂkin olmas› dikkate al›nd›¤›nda, 5560 say›l› Kanunun yürürlü¤e girdi¤i 19/12/2006
tarihi itibar›yla;
- Tahsil edilmiﬂ olan ve 19/12/2006 tarihinden önce de genel bütçeye gelir kaydedilmesi gereken idari para cezalar›n›n, genel bütçeye
gelir kaydedilmesi,
- Takip iﬂlemlerine baﬂlan›ld›¤› halde tahsil edilememiﬂ olan idari
para cezalar› tahsil edildikten sonra, 5560 say›l› Kanunla yap›lan de¤iﬂikli¤e ba¤l› olarak ilgili bütçeye gelir kaydedilmesi,
- Tahsile yetkili mercii de¤iﬂen idari para cezalar›n›n;
a) Takip ve tahsil iﬂlemleri baﬂlat›lm›ﬂ olanlar›n takip ve tahsiline
takibi baﬂlatan idare taraf›ndan devam edilmesi,
b) Takip ve tahsil iﬂlemleri baﬂlat›lmam›ﬂ olanlar›n ise yetkili k›l›nan idarelere gönderilmesi,
gerekmektedir.
2 – 16/12/2005 tarihli ve 26025 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e giren 437 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebli¤i, bu Tebli¤in
yay›m› ile yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.
Tebli¤ olunur.
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[1] 31.3.2005 tarihli ve 25772 mükerrer say›l› Resmi Gazetede yay›mlanm›ﬂt›r.
[2] 16.12.2005 tarihli ve 26025 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanm›ﬂt›r.
[3] 24.12.2003 tarihli ve 25326 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanm›ﬂt›r.
[4] 19.02.1959 tarihli ve 10139 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanm›ﬂt›r.
[5] 19.06.1932 tarihli ve 2128 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanm›ﬂt›r.
[6] 18.10.1983 tarihli ve 18195 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanm›ﬂt›r.
[7] 19.07.2003 tarihli ve 25173 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanm›ﬂt›r.
[8] 16.02.1950 tarihli ve 7434 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanm›ﬂt›r.
[9] 09.11.1982 tarihli ve 17863 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanm›ﬂt›r.
[10] 13.03.1926 tarihli ve 320 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanm›ﬂt›r.

373

Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun
istanbul smmmo

Maliye Bakanl›¤›ndan:
TAHS‹LAT GENEL TEBL‹⁄‹
SER‹ NO: 443
(18.5.207 tarih ve 26526 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanm›ﬂt›r)
Bilindi¤i gibi, 30.12.2006 tarihli ve 26392 say›l› Resmi Gazete'de
yay›mlanarak yürürlü¤e giren, 5569 say›l› Küçük ve Orta
Büyüklükteki ‹ﬂletmelerin Mali Sektöre Olan Borçlar›n›n Yeniden
Yap›land›r›lmas› Hakk›nda Kanunun, "Finansal yeniden yap›land›rma
çerçeve anlaﬂmalar›" baﬂl›kl› 3 üncü maddesinin (3) numaral› f›kras›
ile Finansal Yeniden Yap›land›rma Çerçeve Anlaﬂmalar› kapsam›nda
düzenlenecek finansal yeniden yap›land›rma sözleﬂmelerini imzalayan
küçük ve orta büyüklükteki iﬂletmelerin (KOB‹), Maliye Bakanl›¤›na
ba¤l› vergi dairelerine olan ve 21/7/1953 tarihli 6183 say›l› Amme
Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun1 hükümlerine göre takip
edilen borçlar›n›n teciline yönelik düzenlemeler yap›lm›ﬂt›r.
Di¤er taraftan, Finansal Yeniden Yap›land›rma Çerçeve
Anlaﬂmalar›n›n onaylanmas›, kabulü ve uygulanmas›na iliﬂkin usul ve
esaslar› düzenlemek amac›yla Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme
Kurumunca ç›kar›lan "Finansal Yeniden Yap›land›rma Çerçeve
Anlaﬂmalar›n›n Onaylanmas›, Kabulü ve Uygulanmas›na ‹liﬂkin
Genel ﬁartlar Hakk›nda Yönetmelik" 31/1/2007 tarihli ve 26420 say›l›
Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e girmiﬂtir.
Bu Tebli¤de, 5569 say›l› Kanunun 3 üncü maddesinin (3) numaral› f›kras›n›n, "Finansal yeniden yap›land›rma sözleﬂmesi imzalayan
KOB‹'lerin Maliye Bakanl›¤›na ba¤l› vergi dairelerine olan borçlar›"
aç›s›ndan uygulanmas›na yönelik aç›klamalar yap›lmaktad›r.
I - KANUN HÜKMÜ
Söz konusu Kanun hükmü aﬂa¤›da yer almaktad›r.
"Finansal yeniden yap›land›rma çerçeve anlaﬂmalar›
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MADDE 3- ...
(3) Finansal Yeniden Yap›land›rma Çerçeve Anlaﬂmalar› hükümleri kapsam›nda düzenlenecek finansal yeniden yap›land›rma
sözleﬂmelerini imzalam›ﬂ KOB‹'lerin, 31/10/2006 tarihine kadar vadesi geldi¤i halde ödenmemiﬂ bulunan; elektrik, do¤algaz, telefon veya
su kullan›m›ndan kaynaklanan borçlar› ile Maliye Bakanl›¤›na ba¤l›
vergi daireleri ile sosyal güvenlik kurumlar›na olan ve 21/7/1953 tarihli ve 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun
veya tabi olduklar› mevzuat hükümlerine göre takip edilen borçlar›,
ilgililerin sözleﬂme tarihinden itibaren iki ay içinde baﬂvurmalar›
halinde, teminat aranmaks›z›n kanuni faiz oran› uygulanmak suretiyle
yirmidört aya kadar tecil edilebilir. Bu kapsamdaki borçlar nedeniyle
daha önce uygulanm›ﬂ hacizler, yap›lan ödemelere paralel olarak
kald›r›l›r."
II - YÖNETMEL‹K DÜZENLEMES‹
5569 say›l› Kanunun 3 üncü maddesinin (3) numaral› f›kras›n›n
uygulamas›na yönelik olarak Finansal Yeniden Yap›land›rma Çerçeve
Anlaﬂmalar›n›n Onaylanmas›, Kabulü ve Uygulanmas›na ‹liﬂkin
Genel ﬁartlar Hakk›nda Yönetmelikte yer alan düzenleme aﬂa¤›daki
ﬂekildedir.
"Borçlar›n tecili
MADDE 11- (1) Finansal yeniden yap›land›rma sözleﬂmesi imzalam›ﬂ ve Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü f›kras› kapsam›nda
borçlar› bulunan KOB‹'ler, sözleﬂme tarihinden itibaren iki ay içinde,
sözleﬂmenin bir örne¤i ile birlikte borçlar›n›n tecili için ilgili kurumlara baﬂvurabilirler."
III - UYGULAMAYA ‹L‹ﬁK‹N AÇIKLAMALAR
A - KAPSAM
1- Madde Hükmünden Yararlanabilecek Borçlular
Kanunun "Tan›mlar" baﬂl›kl› 2 nci maddesinin (1) numaral›
f›kras›n›n (e) bendinde KOB‹; iki yüz elli kiﬂiden az y›ll›k çal›ﬂan istihdam eden veya y›ll›k net sat›ﬂ has›lat› ya da bilanço aktif toplam› yirmibeﬂ milyon Yeni Türk Liras›n› aﬂmayan iﬂletmeler ﬂeklinde
tan›mlanm›ﬂt›r.
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Finansal Yeniden Yap›land›rma Çerçeve Anlaﬂmalar›n›n
Onaylanmas›, Kabulü ve Uygulanmas›na ‹liﬂkin Genel ﬁartlar
Hakk›nda Yönetmeli¤in "Tan›mlar" baﬂl›kl› 3 üncü maddesinin (›)
bendinde de KOB‹'nin (banka ve mali kurumlar nezdinde);
"Donuk veya ﬂüpheli alacaklar hesab›na intikal etmiﬂ kredi
borçlar›n›n ilk aç›l›ﬂ tarihi ile 31/10/2006 tarihi aras›ndaki dönemde,
iki yüz elli kiﬂiden az y›ll›k çal›ﬂan istihdam eden veya y›ll›k net sat›ﬂ
has›lat› ya da bilanço aktif toplam› yirmibeﬂ milyon Yeni Türk
Liras›n› aﬂmayan iﬂletmeleri" ifade etti¤i belirtilmiﬂtir.
5569 say›l› Kanunun Finansal Yeniden Yap›land›rma Çerçeve
Anlaﬂmalar› baﬂl›kl› 3 üncü maddesi incelendi¤inde, bankalar ile di¤er
mali kurumlar›n ve Tasarruf Mevduat› Sigorta Fonu ile Tasfiye
Halinde Türkiye Emlak Bankas› Anonim ﬁirketinin alacaklar›n› bu
Kanun kapsam›nda yeniden yap›land›rabilmeleri için genel ﬂartlar›
Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurulu taraf›ndan belirlenmiﬂ
Finansal Yeniden Yap›land›rma Çerçeve Anlaﬂmalar›n› imzalamalar›n›n
ﬂart olarak belirlendi¤i görülmektedir.
Nitekim ayn› maddenin (2) numaral› f›kras›n›n son cümlesinde,
Finansal Yeniden Yap›land›rma Çerçeve Anlaﬂmalar›n› imzalamayanlar (bankalar ve di¤er mali kurumlar) taraf›ndan yap›lacak sözleﬂme ve
iﬂlemler için bu Kanun hükümlerinin uygulanmayaca¤› belirtilmiﬂtir.
Ayn› maddenin (3) numaral› f›kras›nda da, Finansal Yeniden
Yap›land›rma Çerçeve Anlaﬂmalar› hükümleri kapsam›nda düzenlenecek finansal yeniden yap›land›rma sözleﬂmelerini imzalam›ﬂ
KOB‹'lerin, maddede belirtilen di¤er borçlar›n›n tecil edilebilece¤i
hükmüne yer verildi¤inden, 5569 say›l› Kanunun 3 üncü maddesinin
(3) numaral› f›kras› ile getirilen düzenlemelerden, yaln›zca an›lan
Kanun ve Yönetmelik hükümleri uyar›nca Finansal Yeniden
Yap›land›rma Çerçeve Anlaﬂmalar› kapsam›nda haz›rlanm›ﬂ olan
finansal yeniden yap›land›rma sözleﬂmelerini, borçlu olduklar›
bankalar ve/veya di¤er mali kurumlarla imzalayan KOB‹'ler yararlanabilecektir.
Maliye Bakanl›¤›na ba¤l› vergi dairelerine, an›lan Kanunun 3 üncü
maddesi kapsam›nda borcu olmakla birlikte, bankalar ve/veya di¤er
mali kurumlara borçlar›n›n olmamas› ya da borçlu olduklar› bankalar
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ve/veya di¤er mali kurumlar›n Finansal Yeniden Yap›land›rma
Çerçeve Anlaﬂmas›n› imzalamamas› nedeniyle finansal yeniden
yap›land›rma sözleﬂmesi imzalayamayan KOB‹'lerin, madde ile getirilen tecil müessesesinden yararlanma imkan› bulunmamaktad›r.
Di¤er taraftan, 5569 say›l› Kanunun 3 üncü maddesinin (3) numaral› f›kras› ile getirilen düzenlemelerden, yaln›zca finansal yeniden
yap›land›rma sözleﬂmesi imzalayan KOB‹'ler yararlanabilece¤inden,
bu iﬂletmelerin Maliye Bakanl›¤›na ba¤l› vergi dairelerine olan
borçlar› ile ilgili olarak, haklar›nda 213 say›l› Vergi Usul Kanunu2 ile
6183 say›l› Kanunda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle
takibat yap›lan mirasç›lar, kefiller, ﬂirket ortaklar› ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu say›lan kiﬂilerin, sorumlu olduklar› tutarlar için
bu madde hükmünden yararlanmalar› mümkün bulunmamaktad›r.
Ayr›ca, finansal yeniden yap›land›rma sözleﬂmesi imzalam›ﬂ
KOB‹'lerin, Kanunun 3 üncü maddesinin (3) numaral› f›kras› kapsam›ndaki borçlar› d›ﬂ›nda, KOB‹ kapsam›nda olsun ya da olmas›n
üçüncü ﬂah›slara olan kefaletlerinden, ortakl›klar›ndan, kanuni temsilci s›fatlar›ndan kaynaklanan borçlar› ile mirasç› s›fat›ndan do¤an
borçlar› için Kanun hükmünden yararlanmalar›na imkan bulunmamaktad›r.
2- Alaca¤›n Türü
5569 say›l› Kanunun 3 üncü maddesinin (3) numaral› f›kras›nda,
KOB‹'lerin Maliye Bakanl›¤›na ba¤l› vergi dairelerine olan ve 6183
say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun hükümlerine göre takip edilen borçlar›n›n tecil edilebilece¤i belirtilmiﬂtir.
Madde hükmünde, alaca¤›n türüne yönelik herhangi bir s›n›rlama
getirilmedi¤inden, Maliye Bakanl›¤›na ba¤l› vergi daireleri taraf›ndan
bu kapsamda yap›lacak tecillerde, amme alacaklar›n›n türü aç›s›ndan
herhangi bir ay›r›m yap›lmayacakt›r.
3- Alaca¤›n Vadesi
5569 say›l› Kanunun 3 üncü maddesinin (3) numaral› f›kras›nda,
"…31/10/2006 tarihine kadar vadesi geldi¤i halde ödenmemiﬂ bulunan…" ibaresi yer almaktad›r.
Buna göre, 31/10/2006 tarihine kadar (bu tarih hariç) vadesi geldi¤i
halde, tecil baﬂvuru tarihi itibar›yla ödenmemiﬂ bulunan amme alacaklar› tecil edilebilecektir.
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Dolay›s›yla, vadesi 31/10/2006 ve daha sonraki bir tarihe rastlayan
amme alacaklar›n›n an›lan Kanun kapsam›nda tecili mümkün bulunmamaktad›r.
B- UYGULAMA ESASLARI
5569 say›l› Kanunun 3 üncü maddesinin (3) numaral› f›kras›n›n
uygulamas›na iliﬂkin esaslar aﬂa¤›da aç›klanm›ﬂt›r.
1- Baﬂvuru Süresi ve ﬁekli
Maliye Bakanl›¤›na ba¤l› vergi dairelerine olan borçlar› için, 5569
say›l› Kanunun 3 üncü maddesinin (3) numaral› f›kras› hükmünden
yararlanmak isteyen KOB‹'lerin, sözleﬂme tarihinden itibaren 2 ay
içinde, sözleﬂmenin bir örne¤i ile birlikte ba¤l› bulunduklar› vergi
dairelerine ekteki örne¤e uygun dilekçe ile yaz›l› olarak müracaat
ederek tecil ve taksitlendirme talebinde bulunmalar› gerekmektedir.
Buna göre, finansal yeniden yap›land›rma sözleﬂmesi imzalam›ﬂ
olmakla birlikte, sözleﬂme tarihinden itibaren 2 ay içinde ba¤l› oldu¤u
vergi dairesine baﬂvurarak tecil ve taksitlendirme talebinde bulunmayan KOB‹'lerin, bu tarihten sonra yapacaklar› baﬂvurular dikkate
al›nmayacakt›r.
Di¤er taraftan, an›lan f›kra hükmünde, kapsam dahilindeki iﬂletmelerin "çok zor durum" hali ile ilgili bir düzenleme yer
almad›¤›ndan, vergi dairelerine yap›lacak tecil ve taksitlendirme
baﬂvurular›nda, "Erteleme ve Taksitlendirme Talep ve De¤erlendirme
Formu" aran›lmayacak, yaz›l› olarak yap›lacak baﬂvuruya sadece
finansal yeniden yap›land›rma sözleﬂmesinin bir örne¤inin eklenmesi
yeterli olacakt›r.
Ayn› il veya farkl› illerde birden fazla vergi dairesine olan borçlar›
için madde hükmünden yararlanmak isteyen KOB‹'lerin, her bir vergi
dairesine ayr› ayr› yaz›l› baﬂvuruda bulunmalar› ve sözleﬂmenin bir
örne¤ini de baﬂvurular›na eklemeleri zorunludur.
Madde hükmünden yararlanmak isteyen KOB‹'ler, kapsama giren
toplam borçlar› için talepte bulunabilecekleri gibi sadece istedikleri
dönem ve türler aç›s›ndan da talepte bulunabileceklerdir. Bu durumda, tecil taleplerinin alacak asl› ile birlikte fer'ilerini de içermesi ﬂart›
aran›lacakt›r. Ancak, motorlu taﬂ›tlar vergisinden borcu olan
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KOB‹'lerin, bu madde hükmünden yararlanmak üzere her bir taﬂ›t
itibar›yla hesaplanacak toplam borç tutar› için baﬂvuruda bulunmalar›
zorunludur.
5569 say›l› Kanun uyar›nca yap›lacak baﬂvurular›n, posta yoluyla
yap›lmas› mümkün olup, bu takdirde baﬂvuru dilekçelerinin taahhütlü
posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildi¤i tarih, adi
postayla gönderilmesi halinde ise vergi dairesi kay›tlar›na intikal etti¤i
tarih baﬂvuru tarihi olarak dikkate al›nacakt›r.
2- Tecil Süresi, Teminat ve Uygulanacak Tecil Faizi Oran›
5569 say›l› Kanunun 3 üncü maddesinin (3) numaral› f›kras›nda,
madde kapsam›na al›nan borçlar›n, teminat aranmaks›z›n kanuni faiz
oran› uygulanmak suretiyle yirmidört aya kadar tecil edilebilece¤i
belirtilmiﬂtir.
Buna göre, an›lan f›kra kapsam›nda yap›lacak tecil ve taksitlendirmelerde;
a- Teminat aran›lmayacakt›r.
b- Baﬂvuru tarihini izleyen aydan itibaren (bu tarih dahil) azami;
-10.000,-YTL'ye kadar olan borçlara

12 ay,

-10.001,-YTL ila 50.000 YTL aras›ndaki borçlara 16 ay,
-50.001,-YTL ve üzeri borçlara

22 ay,

süre ile tecil yap›labilecektir. Ancak, amme borçlusu taraf›ndan
daha k›sa süreli tecil talep edilmesi halinde talep edilen süre dikkate
al›nacakt›r.
c- Tecil kapsam›na al›nan borçlar, belirlenen sürelere göre ayl›k eﬂit
taksitler halinde ve faiz ödemesi yap›lacak ﬂekilde yap›land›r›lacakt›r.
d- Verilecek sürelerin hesab›nda her bir vergi dairesine yap›lacak
baﬂvuru ve her baﬂvuru dilekçesi ayr› ayr› dikkate al›nacakt›r. Baﬂvuru
dilekçesinde tutar belirtilmemesi halinde borçlunun baﬂvuru yapt›¤›
daireye olan tüm borçlar› dikkate al›nacakt›r.
e- Bu Kanun uyar›nca yap›lacak tecillerde, baﬂvuru tarihi itibar›yla
uygulanmakta olan kanuni faiz oran›nda tecil faizi hesaplanacakt›r.
Kanuni faiz oran›, 3095 say›l› Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine
‹liﬂkin Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenmektedir.
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An›lan madde hükmünün Bakanlar Kuruluna verdi¤i yetkiye istinaden bu oran; 19/12/2005 tarihli ve 2005/9831 say›l› Bakanlar
Kurulu Karar› ile 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere y›ll›k %9
olarak belirlenmiﬂtir.
Kanuni faiz oran›nda de¤iﬂiklik yap›lmad›¤› sürece, 5569 say›l›
Kanunun 3 üncü maddesinin (3) numaral› f›kras› çerçevesinde
yap›lacak tecillerde uygulanacak tecil faizi oran› y›ll›k %9 olacakt›r.
Ancak, taksitlendirme süresi içerisinde kanuni faiz oran›n›n düﬂmesi
halinde bu de¤iﬂiklik dikkate al›nacak, yükselmesi halinde ise baﬂvuru
tarihindeki kanuni faiz oran›na göre iﬂlem yap›lacakt›r.
3- Borç Tutar›n›n Tespiti
5569 say›l› Kanunun 3 üncü maddesinin (3) numaral› f›kras›na
göre tecil talebinde bulunan KOB‹'lerin, tecilini talep ettikleri borç
as›llar›na (gecikme zamm› tatbik edilen amme alacaklar› için), vade
tarihinden tecil talep tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için
6183 say›l› Kanun hükümlerine göre gecikme zamm› hesaplanacakt›r.
Tecil talebinin kabul edilmesi halinde ise borca, tecil talep tarihinden (bu tarih dahil), ayr› ayr› her bir takside ödeme tarihine kadar (bu
tarih dahil) geçen süre için kanuni faiz oran›nda tecil faizi (y›ll›k %9)
uygulanacak ve taksitlerle birlikte tahsil edilecektir.
Kanuni faiz oran› esas al›narak hesap edilecek tecil faizi, taksit
tutarlar› üzerinden 370 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebli¤inde aç›klanan
esaslar çerçevesinde hesaplanacakt›r.
a- 5569 say›l› Kanun kapsam›na girmekle birlikte, finansal yeniden
yap›land›rma sözleﬂme tarihinden önce tecil edilip de tecil ﬂartlar›na
uygun ödenmekte olan borçlar
5569 say›l› Kanunun 3 üncü maddesinin (3) numaral› f›kras› kapsam›na girmekle birlikte, finansal yeniden yap›land›rma sözleﬂme tarihinden önce 6183 say›l› Kanunun 48 inci maddesi çerçevesinde tecil
edilip de tecil ﬂartlar›na uygun ödenmekte olan borçlar› için an›lan
madde hükmünden yararlanmak isteyen KOB‹'ler, kalan taksit tutarlar›n›n bu madde kapsam›nda tecilini talep edebilirler.
Bu durumda, 5569 say›l› Kanunun 3 üncü maddesinin (3) numaral›
f›kras› uyar›nca tecil baﬂvurular› kabul edilen KOB‹'lerin, daha önce
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tecil ﬂartlar›na uygun olarak ödedikleri taksit tutarlar› için tecil
hükümleri geçerli say›lacak, ancak kalan borçlar› için verilecek
sürenin hesab›nda, daha önce 6183 say›l› Kanunun 48 inci maddesi
uyar›nca yap›lan tecilin talep tarihi dikkate al›narak bu tarihten
itibaren an›lan maddede belirtilen iki y›ll›k süre aﬂ›lmayaca¤› gibi, bu
Tebli¤in B-2 bölümünde belirtilen süreler de aﬂ›lmayacakt›r.
Örnek 1- Borçlu (A) 20/01/2006 tarihinde müracaat ederek,
20.000,00 YTL borcunun taksitlendirilmesini talep etmiﬂ, söz konusu
borç ﬁubat 2006 ay›ndan baﬂlamak ve 20 ayda 20 eﬂit taksitte ödenmek üzere tecil ve taksitlendirilmiﬂtir.
Borçlu, 15 taksidi süresinde ödedikten sonra, 15/05/2007 tarihinde
ba¤l› oldu¤u vergi dairesine müracaat ederek, mevcut tecilin geçerli
say›lmas› ve kalan taksit tutarlar›n›n 5569 say›l› Kanunun 3 üncü maddesinin (3) numaral› f›kras› uyar›nca tecil ve taksitlendirilmesini talep
etmiﬂtir.
Bu durumda, borçluya verilecek süre hesaplan›rken, kalan taksit
tutarlar›n›n toplam› olan 5.000,00 YTL için Tebli¤in B-2 bölümündeki düzenleme dikkate al›nacak ancak, 6183 say›l› Kanunun 48 inci
maddesi uyar›nca borçlar›n›n tecilini talep etti¤i tarih dikkate
al›nd›¤›nda iki y›ll›k süre aﬂ›lamayaca¤›ndan, borçluya en fazla
Haziran 2007 ay›ndan baﬂlamak üzere 8 ay süre verilebilecektir.
Bununla birlikte son taksidin en geç 18/01/2008 tarihinde ödenmesi
gerekmektedir.
Örnek 2- Borçlu (B) 20/12/2006 tarihinde müracaat ederek,
72.000,00 YTL borcunun taksitlendirilmesini talep etmiﬂ, söz konusu
borç Ocak 2007 ay›ndan baﬂlamak ve 18 ayda 18 eﬂit taksitte ödenmek
üzere tecil ve taksitlendirilmiﬂtir.
Borçlu, 6 taksidi süresinde ödedikten sonra, 21/07/2007 tarihinde
ba¤l› oldu¤u vergi dairesine müracaat ederek, mevcut tecilin geçerli
say›lmas› ve kalan taksit tutarlar›n›n 5569 say›l› Kanunun 3 üncü maddesinin (3) numaral› f›kras› uyar›nca tecil ve taksitlendirilmesini talep
etmiﬂtir.
Bu durumda, borçluya verilecek süre hesaplan›rken, kalan taksit
tutarlar›n›n toplam› olan 48.000,00 YTL dikkate al›narak A¤ustos
2007 ay›ndan baﬂlamak üzere azami 16 ay süre verilebilecektir. Bu
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süre, borçlunun 6183 say›l› Kanunun 48 inci maddesi uyar›nca
borçlar›n›n tecilini talep etti¤i müracaat (20/12/2006) tarihi dikkate
al›nd›¤›nda an›lan maddede düzenlenen iki y›ll›k süreyi
aﬂmamaktad›r. Dolay›s›yla kalan taksit tutarlar›n›n 16 eﬂit taksitte
ödenmesi mümkün bulunmaktad›r.
Bu ﬂekilde tecil edilen borçlar için, 5569 say›l› Kanun kapsam›nda
yap›lan tecil talep tarihine (bu tarih hariç) kadar geçen süre için 6183
say›l› Kanunun 48 inci maddesi uyar›nca belirlenen oranda, bu tarihten itibaren de uygulanmakta olan kanuni faiz oran›nda tecil faizi uygulanacakt›r.
Daha önce 6183 say›l› Kanunun 48 inci maddesi uyar›nca 5569
say›l› Kanun kapsam›na giren borçlar ile vadesi 31/10/2006 tarihi ve
daha sonraya rastlayan borçlar›n birlikte tecil edilmiﬂ olmas› durumunda, borçlu KOB‹'nin talep etmesi halinde, söz konusu borçlar›n
5569 say›l› Kanun kapsam›na giren ve girmeyen borçlar olarak
ayr›ﬂt›r›lmas›, kapsama giren borçlar için yukar›da belirtilen aç›klamalar çerçevesinde yeni bir ödeme plan› haz›rlanmas›, kapsama
girmeyen borçlarla ilgili tecilin ise o tecil için öngörülen ﬂartlar
çerçevesinde devam ettirilmesi gerekmektedir.
b- Finansal yeniden yap›land›rma sözleﬂme tarihinden önce yap›lan
tecil talepleri
Finansal yeniden yap›land›rma sözleﬂme tarihinden önce 6183
say›l› Kanunun 48 inci maddesi uyar›nca baﬂvuruda bulunulan, ancak
5569 say›l› Kanun kapsam›nda yap›lan tecil baﬂvuru tarihi itibar›yla
henüz sonuçland›r›lamam›ﬂ olan tecil talepleri, 5569 say›l› Kanun kapsam›ndaki borçlar için reddedilmiﬂ say›lacak, 5569 say›l› Kanun
çerçevesinde yap›lan tecil baﬂvurusu üzerine iﬂlem yap›lacakt›r.
Ancak, daha önce yap›lan tecil baﬂvurusu içerisinde vade tarihi
itibar›yla 5569 say›l› Kanun kapsam›na girmeyen borçlar›n da olmas›
halinde, bu borçlar›n 6183 say›l› Kanunun 48 inci maddesi uyar›nca
ayr›ca de¤erlendirilece¤i tabiidir.
C- VERG‹ DA‹RELER‹NCE YAPILACAK ‹ﬁLEMLER
1- 5569 say›l› Kanunun 3 üncü maddesinin (3) numaral› f›kras›ndan
yararlanmak üzere baﬂvuruda bulunan KOB‹'lerden, ekteki örne¤e
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uygun dilekçenin yan› s›ra, bankalar ve/veya di¤er mali kurumlarla
borçlu s›fat›yla imzalam›ﬂ olduklar› finansal yeniden yap›land›rma
sözleﬂmeleri aran›lacakt›r.
Finansal Yeniden Yap›land›rma Çerçeve Anlaﬂmas› imzalayan
bankalar ve/veya di¤er mali kurumlar ile KOB‹'ler aras›nda imzalanm›ﬂ sözleﬂmeler için bu Kanun hükümleri uygulanaca¤›ndan,
Finansal Yeniden Yap›land›rma Çerçeve Anlaﬂmas› imzalamam›ﬂ
bankalar ve/veya di¤er mali kurumlar ile yap›lan sözleﬂmelere istinaden 5569 say›l› Kanun uyar›nca yap›lan tecil talepleri bu Kanun
kapsam›nda de¤erlendirmeye al›nmayacakt›r.
2- 5569 say›l› Kanunun 3 üncü maddesinin (3) numaral›
f›kras›ndan yararlanmak üzere baﬂvuruda bulunan KOB‹'lerin tecil
talepleri, amme alaca¤›n›n nev'i ve tutar›na bak›lmaks›z›n Vergi
Dairesi Müdürlükleri/ Malmüdürlükleri taraf›ndan de¤erlendirilerek,
bu tebli¤de yap›lan aç›klamalara göre sonuçland›r›lacakt›r.
3- 5569 say›l› Kanunun 3 üncü maddesinin (3) numaral› f›kras›
kapsam›nda tecil edilen borçlar için borçlulara; ödenecek taksit
tutar›n›n, faiz tutar›n›n ve taksitlerin vade tarihlerini gösteren yaz›
tebli¤ edilecektir. Ayr›ca gönderilecek yaz›da, teminat gösterilmesi
istenilmeyecek, tecil edilen borçlar›n tecil ﬂartlar›na uygun ödenmemesi halinde, tecil ﬂartlar›n›n ihlal edilmiﬂ olaca¤› ve amme
alaca¤›n›n cebren takip ve tahsil edilece¤i hususuna yer verilecektir.
4- Borçlulara verilecek ödeme planlar›nda, ilk taksit baﬂvuruyu
izleyen aydan baﬂlat›lacak, her ay›n son iﬂ günü taksit ödeme günü
olarak belirtilecektir.
Öte yandan, borçlular taraf›ndan, ödeme planlar›nda yer alan taksit
ödeme günlerinden önceki bir tarihte ödeme yap›lmak istenilmesi
halinde, ödeme plan›nda ilgili taksit için öngörülen ödeme tarihine
göre hesaplanan faiz tutar› yerine, tahsil günü itibar›yla hesaplanacak
faiz tutar›n›n dikkate al›nmas› ve buna göre tahsilat yap›lmas› gerekmektedir.
IV - D‹⁄ER HUSUSLAR
1- 5569 say›l› Kanunun 3 üncü maddesinin (3) numaral› f›kras›nda,
bu kapsamdaki borçlar nedeniyle daha önce uygulanm›ﬂ hacizlerin,
yap›lan ödemelere paralel olarak kald›r›laca¤› hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
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Buna göre, an›lan madde kapsam›nda tecil ve taksitlendirilen
borçlar›na karﬂ›l›k ödemede bulunan KOB‹'lerin mal varl›¤›na daha
önce tatbik edilmiﬂ bulunan hacizler, bu mallar›n bölünebilir nitelikte
olmas› ve haczin devam edece¤i mallar›n kamu alaca¤›n› karﬂ›layacak
de¤erde olmas› halinde, yap›lan ödemeler nispetinde kald›r›lacakt›r.
Di¤er taraftan, an›lan madde çerçevesinde borçlar›n› ödemek üzere
baﬂvuruda bulunan KOB‹'lerin bu borçlar› taksitlendirilerek ödeme
plan›na ba¤lanm›ﬂ olaca¤›ndan, haklar›nda bu borçlar nedeniyle uygulanm›ﬂ hacizler ve bu hacizlere dayan›larak yap›lan sat›ﬂ iﬂlemlerinin
durdurulmas› gerekmektedir. Daha önce tatbik edilen hacizlerin
kald›r›lmas›n› isteyen KOB‹'lerin talepleri ise borcu karﬂ›layacak
tutarda teminat gösterilmesi suretiyle yerine getirilebilecektir. Ayn›
uygulaman›n istihkak ve alacak hacizleri için de yap›laca¤› tabiidir.
Öte yandan, borçlar› an›lan Kanun gere¤ince taksitlendirilen
borçlular›n, taksit ödemeleri konusunda bu tebli¤de öngörülen
koﬂullara uymamalar› halinde tecil ihlal edilmiﬂ olaca¤›ndan cebri takibat iﬂlemlerine devam edilece¤i tabiidir.
2- 5569 say›l› Kanun uyar›nca motorlu taﬂ›tlara iliﬂkin vergi ve
di¤er amme alacaklar›n›n da tecili uygun görülmüﬂ olmakla birlikte,
bu türden borçlar› tecil edilmiﬂ KOB‹'lerin, maliki olduklar› taﬂ›ta
iliﬂkin fenni muayene yapt›rabilmeleri, denize ve uçuﬂa elveriﬂlilik
belgesi alabilmeleri veya sat›ﬂ ya da devir yapabilmeleri için tecil
edilen borçlar›n› defaten ödemeleri gerekmektedir.
3- 5569 say›l› Kanuna göre baﬂvuruda bulunan ve borçlar› bu
Kanuna göre taksitlendirilen borçlular taraf›ndan, vergi borcu
olmad›¤›na dair yaz› istenilmesi halinde, vergi dairelerince bu borçlar
muaccel borç olarak de¤erlendirilmeyerek gerekli yaz› verilecektir.
4- 5569 say›l› Kanunun 3 üncü maddesinin (3) numaral› f›kras›
kapsam›nda yap›lan taksitlendirmelerde, taksitlendirme süresi
içerisinde 2 (iki) den fazla taksidin hiç ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde tecil ihlal edilmiﬂ say›lacakt›r. Bu durumda, amme
borçlusunun taksitlendirme süresi içinde 3 üncü bir taksidi ödememesi veya eksik ödemesi halinde tecil ihlal edilmiﬂ say›laca¤›ndan,
borçlu hakk›nda 6183 say›l› Kanun hükümlerine göre cebri takibat
iﬂlemlerine baﬂlan›lacakt›r.
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Taksitlendirme süresi içerisinde ödenmeyen ve tecilin ihlaline
neden olmayan taksitlerin (en fazla 2) ödendi¤i tarih itibar›yla hesap
edilecek kanuni faiz ile birlikte tam ödenmesi halinde, daha önce
ödenmemiﬂ olan bu taksitler, taksitlendirme süresinin geri kalan›nda
tecilin ihlaline iliﬂkin de¤erlendirmede dikkate al›nmayacakt›r.
Ancak, tecilin geçerli say›lmas› için taksitlendirme süresinin
sonunda ödenmemiﬂ taksit tutar›n›n bulunmamas› ﬂartt›r.
Di¤er taraftan, tecilin ihlal edilmiﬂ olmas› durumunda, ödenen
kanuni faizler, tecil edilen borçlar›n; gecikme zamm› uygulanan alacaklardan olmas› halinde gecikme zamm›na, gecikme zamm› uygulanmayan alacaklardan olmas› halinde ise borcun asl›na mahsup edilecektir.
Tebli¤ olunur.
--------------------------1 28/7/1953 tarihli ve 8469 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanm›ﬂt›r.
2 10/1/1961 tarihli ve 10703 - 10705 say›l› Resmi Gazete'de
yay›mlanm›ﬂt›r.
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Dilekçe Örne¤i
.........Vergi Dairesi Müdürlü¤üne/Malmüdürlü¤üne
5569 say›l› Kanunun 3 üncü maddesinin (3) numaral› f›kras›
uyar›nca hesaplanacak tüm boçlar›m›n/aﬂa¤›da belirtti¤im borçlar›m›n,
443 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebli¤i'nin B-2 bölümünde yer alan
süre/süreden daha k›sa olan……. ay süre ile tecil edilmesini arz ederim.
T.C. Kimlik Numaras›

:

Vergi Kimlik Numaras›

:

Ad› ve Soyad›/Unvan›

:

Adres

:

Araç Plaka No

:

Tarih-‹mza-Kaﬂe

(Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi ‹çin)
KANUNDAN YARARLANILMAK ‹STENEN BORÇLA R *
TÜRÜ

V ADES‹

TUTARI(YTL)

* Tüm borçlar› için baﬂvuranlar tabloyu doldurmayacaklard›r.
6183 say›l› Kanunun 48 inci maddesine göre tecil edilen borçlar›m›n;
_ Tecilinden vazgeçiyorum ve 5569 say›l› Kanuna göre yeniden
tecilini istiyorum.
_ Kalan taksitlerini; 5569 say›l› Kanun kapsam›nda kanuni faiz
uygulanarak kalan sürede taksitler halinde ödemek istiyorum.
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