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KAPSAM

İşbu çalışma, 31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı Tahsilat Genel Tebliği kapsamında hazırlanmıştır.
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• 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunu’nun geçici 4.
maddesinde: ‘’2/11/2016 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, araç sınıfları
itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet
Köprüsünden geçilmesi nedeniyle 30 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası
verilmez, verilmiş olanlar tebliğ edilmez, tebliğ edilmişlerin tahsilatından vazgeçilir, varsa
yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar
verilir, yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretine hükmedilmez.
Söz konusu cezalar kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar
28/2/2019 tarihine kadar başvurulması hâlinde 29/3/2019 tarihine kadar red ve iade edilir.’’
hükmü yer almaktadır.

• Anılan bu kanun hükmüne göre, 02.11.2016 tarihi (bu tarih dahil) ile 31.12.2018 tarihleri (bu
tarih dahil) arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden araç
sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olduğu halde geçiş yapan araçlara ilişkin olarak 6001 sayılı
Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunu’nun 30’uncu maddesinin ikinci
fıkrasına göre idari para cezası (500 Türk Lirası) verilmesi gereken kişilere idari para cezası
verilmeyecek, verilmiş olanlar tebliğ edilmeyecek ve bu kişilerden tahsil edilen idari para cezası
tutarları iade edilecektir.
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• Konuya ilişkin idari para cezalarından yapılan ödemelerin iadesi için, herhangi bir vergi dairesine
başvuru dilekçesi ile 28.02.2019 tarihine kadar başvurulması gerekmektedir. Bahsedilen dilekçenin bir
örneği aşağıda yer almaktadır. Buna göre;



• Başvuruyu alan vergi dairelerince dilekçeler; iadeyi yapacak vergi dairesine aynı gün elektronik ortamda
iletilerek vergi daireleri tarafından 29.03.2019 tarihine kadar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun’un 23’üncü maddesi (muaccel borçtan tevkif ve mahsup) ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 88’inci maddesi (muaccel borçtan mahsup) dikkate alınarak
gerçekleştirilecektir.
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SAYGILARIMIZLA

Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve
yazarları, söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak
üzere) her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu
tutulamaz.
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