
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : İçişleri Bakanlığı'nın (İller İdaresi Genel Müdürlüğü) 27.10.2021 tarihli ve 17292 sayılı yazısı.

        İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden alınan ''
 konulu ilgi yazı ve eki ekte gönderilmiştir. 

        İlgi yazı doğrultusunda  bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Abdulhamit ERGUVAN
Vali a. 

Vali Yardımcısı
Ek:
1 İlgi Yazı
2 Eki

Dağıtım:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına
Kaymakamlıklara
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne
Mersin İl Jandarma Komutanlığına
Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına
İçişleri Bakanlığı İl Müdürlüklerine
Valilik Birimlerine

T.C.
MERSİN VALİLİĞİ

İl Yazı İşleri Müdürlüğü

DAĞITIMLI
Sayı   :E2600263724924540 28.10.2021
Konu :İ da r i  Yap t ı r ım  Ka ra r l a r ı na  Ka r ş ı l ı k

Düzenlenen Ödeme Emirlerinin İptali

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: mw/yccG/tNPexi5VUADq7kpra+7BNaEr Doğrulama Linki: https://www.turkiye.gov.tr/icisleriebys

Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı No:662 33160  Yenişehir / Mersin
Telefon No: (324)238 25 54 Faks No: (324)238 81 12
ePosta: yaziisleri@mersin.gov.tr İnternet Adresi: http://www.mersin.gov.tr
Kep Adresi: icisleribakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Resul ÇİFTÇİ
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni (Ş)

Telefon No:

1

 



Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
 Doğrulama Kodu: ZEaf+P-3nzIPD-REq8vI-En3tkE-h8in4NKL Doğrulama Linki: https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-ebys

�

Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680
Telefon No: (312)422 42 83 Dahili: 4283 - 4285 Faks No: (312)417 93 86 
e-Posta: syb@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi 
Kep Adresi: icisleribakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Oğulcan BÜYÜKAKÇALI
Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

Telefon No:
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T.C. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

�

Sayı   : E-89780865-858-17292 � 27.10.2021
Konu : İdari Yaptırım Kararlarına 

Karşılık  Düzenlenen Ödeme Emirlerinin 
İptali 

 
 

DAĞITIM YERLERİNE 
 
 

İlgi : Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 20.10.2021 tarih ve 118318 
sayılı yazısı. 

 
 

İlgide kayıtlı yazıda 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca verilerek vergi dairelerine 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Kanun kapsamında takip ve tahsil edilmek üzere 
gönderilen idari yaptırım kararları ile verilen idari para cezalarının takip ve tahsili amacıyla düzenlenen 
ödeme emirlerinin dava konusu yapıldığı, usulüne uygun olarak tebliğ edilmeyen idari yaptırım karar 
tutanakları nedeniyle vergi dairelerince düzenlenen ödeme emirlerinin iptal edildiği ve bu durumun 
yargılama gideri ve avukatlık ücreti ödenmesine neden olduğu ifade edilmektedir. 

Yine ilgi yazıda idari para cezası vermeye yetkili idarelerce ilgili kanunlarda kesinleşme şartı 
aranan idari para cezalarının kesinleşmeden tahsil dairelerine gönderilmesi, cebri takip aşamasında idari 
yaptırım kararlarına ilişkin yargı mercilerince verilen iptal kararlarının veya idarenin tasarrufu gibi 
nedenlerle kaldırılan idari para cezalarının kaldırıldığı bilgisinin tahsil dairelerine bildirilmemesi 
sonucunda, vergi dairelerince yapılan cebri icra işlemlerine karşı açılan davalarda ortaya çıkan yargılama 
giderleri ve takip masrafları gibi masraflara katlanılması halinde; bu masrafların kamu zararına sebebiyet 
veren idareye rücu edilmesine yönelik Sayıştay rapor ve bulguları çerçevesinde işlem yapılabileceği 
bildirilmektedir. 

Bu çerçevede, ekte gönderilen ilgide kayıtlı yazının incelenmesi ve olası kamu zararının önüne 
geçilmesi amacıyla idari yaptırım karar tutanaklarının ilgililerine tebliğinde gerekli özenin gösterilmesi 
hususunda; 

Gereğini rica ederim. 
H. Kürşat KIRBIYIK 

Bakan a. 
İller İdaresi Genel Müdürü

 
 
Ek: İlgi Yazı (3 sayfa) 
 
DAĞITIM : 
81 İL VALİLİĞİNE 

 



T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : E-65472180-111[2268]-118318 15.10.2021
Konu : İdari yaptırım kararlarına karşılık 

düzenlenen ödeme emirlerinin iptali

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA

İlgi : 14/09/2021 tarihli ve 65472180-111[2273]-104845 sayılı yazımız.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından alınan 11/08/2021 tarihli ve 620303 sayılı yazı ve eklerinin
incelenmesinden,
 

- 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca verilerek vergi dairelerine 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip ve tahsil edilmek üzere gönderilen idari
yaptırım kararları ile verilen idari para cezalarının takip ve tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emirlerinin
dava konusu yapıldığı,
 

-  İstanbul  12.  İdare  Mahkemesinin  Esas  No:  2021/116,  Karar  No:  2021/973  sayılı  kararında,
davacı  Ali  GÜVENÇ  hakkında  uygulanan  idari  para  cezası  karar  tutanağının  7201  sayılı  Tebligat
Kanununa göre ilanen tebliğ edildiği, ancak söz konusu ilanen tebliğ tutanağındaki para cezası miktarı ile
idari para cezası karar tutanağındaki para cezası miktarının uyumlu olmadığından bahisle dava konusu
ödeme emrinin hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle iptal edildiği,
 

- İstanbul 7. İdare Mahkemesinin Esas No: 2020/2133 Karar No:2021/556 sayılı kararında ise,
davacı Ercan PIRASOĞLU hakkında uygulanan idari yaptırım kararının usulüne uygun olarak davacıya
tebliğ edilmemesi nedeniyle ödeme emrinin hukuka uygun bulunmadığı gerekçesi ile iptal edildiği,
 

-  usulüne  uygun  olarak  tebliğ  edilmeyen  idari  yaptırım  karar  tutanakları  nedeniyle  vergi
dairelerince düzenlenen ödeme emirlerinin iptal edildiği, bu durumun yargılama gideri ve avukatlık ücreti
ödenmesine de neden olduğu,
 

belirtilerek,  Başkanlıklarına  6183  sayılı  Kanun  kapsamında  süresinde  ödenmemesi  ve
kesinleşmesini müteakip takip ve tahsil için gönderilen idari yaptırım kararlarından, usulüne uygun olarak
tebliğ  edilmemiş  olanların  cezayı  veren  birimlere  iade  edilip  edilmeyeceği  hususunda  Başkanlığımız
görüşünün istenildiği anlaşılmaktadır.
 

İlgide kayıtlı yazıda da belirtildiği üzere, 1593 sayılı Kanun uyarınca verilerek 6183 sayılı Kanun
kapsamında  takip  ve  tahsil  edilmek  üzere  vergi  dairelerine  gönderilen  idari  yaptırım  kararlarının
kesinleşmesinin gerektiği, kesinleşmenin 7201 sayılı Kanun kapsamında ilgilisine usulünce tebliğ edilmiş
idari  yaptırım kararlarına karşı  kararların  tebliğinden itibaren 15 gün içinde sulh ceza hakimliklerine
başvurulmaması veya başvurulması durumunda yargılama aşamalarının son bulması ile gerçekleşmesinin
mümkün olduğu dikkate alındığında, ilgilisine tebliğ edilmeyen idari yaptırım kararlarının hiçbir zaman
kesinleştiğinden  söz  edilmesi  ve  vergi  dairelerine  takip  ve  tahsil  için  gönderilmesi  mümkün
bulunmamaktadır.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu: TPBFJ162S1CHR4L Belge Doğrulama Adresi: https://ebelgedogrulama.gib.gov.tr
Devlet Mahallesi Merasim Caddesi No:9/1 Çankaya ANKARA Bilgi için: Elif Aydın ŞERBETCİ

Gelir Uzmanı
(64- Şb.)

Telefon No: 0312 415 30 00  Faks No: 0312 415 28 21 - 22
e-Posta : EAydinSerbetci@gelirler.gov.tr  İnternet Adresi : www.gib.gov.tr
KEP Adresi : gib@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312)415 36 38
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Ayrıca,  muhatabına  usulünce  tebliğ  edilmemesi  nedeniyle  kesinleşmeyen  idari  yaptırım

kararlarının 6183 sayılı Kanun kapsamında takip ve tahsil edilebilecek bir safhada olmaması nedeniyle
idari para cezasını veren ilgili birimlere iade edileceği de tabiidir.
 

Öte  yandan,  Sayıştay  Başkanlığınca  düzenlenen  Gelir  İdaresi  Başkanlığı  2018  Yılı  Denetim
Raporunun  "Diğer  kamu  idarelerince  takip  ve  tahsil  edilmek  üzere  vergi  dairesi  müdürlüklerine
gönderilen, ancak kesinleşmemiş olması nedeniyle sonraki süreçte ortadan kalkan idari para cezalarına
ilişkin  takip  ve  dava  masrafları  özelinde  rücu  yoluna  gidilmemesi"  başlıklı  bulgusunda;  "İlgili
kanunlarınca  idari  bir  yaptırım olarak  para  cezası  vermeye  yetkili  kamu idarelerince  takip  ve  tahsil
edilmek üzere vergi dairesi müdürlüklerine gönderilen, sonraki süreçte kazai bir hüküm veya diğer idari
işlemler nedeniyle ortadan kalkan idari para cezalarına ilişkin olarak cezayı kesen kamu idaresince kamu
alacağının nihai durumuna ilişkin bildirim yükümlülüğüne uyulmadığı, bu nedenle kamu alacağına ilişkin
olarak  düzenlenen  ödeme  emirlerinin  iptaline  yönelik  olarak  yapılan  takip  ve  dava  masraflarının
Başkanlık  bütçesinden  karşılandığı,  ancak  söz  konusu  masraflara  kasıt,  kusur  ve  ihmali  neticesinde
sebebiyet veren diğer kamu idaresi personeline rücu edilmediği görülmüştür." denilmiştir.
 

İdari  para  cezalarının  takibi  için  kesinleşme  şartı  aranıldığı  halde  vergi  dairesine  takip  için
bildirilen idari para cezalarından, gerek dava açılması neticesinde verilen mahkeme kararlarıyla, gerekse
idari para cezalarını veren idareler tarafından idari işlemlerle ortadan kaldırıldığı veya 7201 sayılı Kanuna
göre muhataplarına usulünce tebliğ edilmeden, dolayısıyla kesinleştirilmeden takip ve tahsil için vergi
dairelerine gönderildiği  durumlarda;  ilgili  idarelerin  cezaların ortadan kalktığına ilişkin bilgiyi  yetkili
vergi  dairesine  bildirmemesi  veya  kesinleşmeden  göndermesinden  dolayı,  bu  idari  para  cezalarının
takibine  yönelik  vergi  dairelerince  yapılan  takip  giderleri  ve  açılan  davalar  neticesinde  ortaya  çıkan
yargılama giderlerinden dolayı meydana gelen kamu zararı için, bu giderlerin oluşmasında kasıt, kusur ve
ihmali bulunan cezayı veren idare personeline rücu yoluna gidilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.
 

Diğer taraftan,  Sayıştay Başkanlığınca düzenlenen Gelir  İdaresi  Başkanlığı  2019 Yılı  Denetim
Raporunda "Başka Kamu İdarelerinin Hatalı  İşlemleri  Nedeniyle  Kaybedilen Davalarda Rücu Yoluna
Gidilmemesi" başlıklı bulguda aynı husus belirtilerek, ilgili idarelere rücu yoluna gidilmesinin gerektiği
bildirilmiştir.
 

Buna göre, idari para cezası vermeye yetkili idarelerce ilgili kanunlarında kesinleşme şartı aranan
idari para cezalarının kesinleşmeden tahsil dairelerine gönderilmesi, cebri takip aşamasında idari yaptırım
kararlarına  ilişkin yargı  mercilerince verilen iptal  kararlarının veya  idarenin  tasarrufu  gibi  nedenlerle
kaldırılan idari para cezalarının kaldırıldığı bilgisinin tahsil dairelerine bildirilmemesi sonucunda, vergi
dairelerince yapılan cebri icra işlemlerine karşı açılan davalarda ortaya çıkan yargılama giderleri ve takip
masrafları  gibi masraflara katlanılması halinde; bu masrafların kamu zararına sebebiyet veren idareye
rücu edilmesine yönelik anılan Sayıştay rapor ve bulguları çerçevesinde işlem yapılabileceği hususunun
bilinmesi önem arz etmektedir.
 

Bu  itibarla,  idari  yaptırım  karar  tutanaklarının  ilgililerine  tebliğinde  gerekli  ehemmiyetin
gösterilmesi, ödeme emirlerine karşı açılan ve kaybedilen davalar nedeniyle avukatlık ücreti ve yargılama
masrafı ödenmesinin önlenmesi için gerekli olduğundan, konu hakkında Teşkilatınızın bilgilendirilmesi
uygun olacaktır.
 

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

Zekayi ÇENGE
Bakan a.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu: TPBFJ162S1CHR4L Belge Doğrulama Adresi: https://ebelgedogrulama.gib.gov.tr
Devlet Mahallesi Merasim Caddesi No:9/1 Çankaya ANKARA Bilgi için: Elif Aydın ŞERBETCİ

Gelir Uzmanı
(64- Şb.)

Telefon No: 0312 415 30 00  Faks No: 0312 415 28 21 - 22
e-Posta : EAydinSerbetci@gelirler.gov.tr  İnternet Adresi : www.gib.gov.tr
KEP Adresi : gib@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312)415 36 38
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Gelir İdaresi Daire Başkanı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu: TPBFJ162S1CHR4L Belge Doğrulama Adresi: https://ebelgedogrulama.gib.gov.tr
Devlet Mahallesi Merasim Caddesi No:9/1 Çankaya ANKARA Bilgi için: Elif Aydın ŞERBETCİ

Gelir Uzmanı
(64- Şb.)

Telefon No: 0312 415 30 00  Faks No: 0312 415 28 21 - 22
e-Posta : EAydinSerbetci@gelirler.gov.tr  İnternet Adresi : www.gib.gov.tr
KEP Adresi : gib@hs01.kep.tr Telefon No: 0(312)415 36 38
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