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MALİYE BAKANLIĞI (GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI)

Maliye Bakanlığından konuya ilişkin alınan 21/03/2011 tarihli ve
B.07.1.GİB.0.20.36110(36301) sayılı yazısı (Ek1) ile 26/03/2011 tarih ve
B.07.1.GİB.0.20.64110(5326284) sayılı yazısı (Ek2) ilişikte gönderilmiştir.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendinde adrese ilişkin idari para cezaları düzenlenmiş olup, idari para cezalarının
uygulanmasına ilişkin esas ve usuller ise Kabahatler Kanunu ile belirlenmiştir.
25/02/2011 tarihli ve 27857 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe giren 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 22 nci maddesi “Ancak………………. 5490
sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve ……….. belirtilen ve idari para cezasını gerektiren
fiilin işlendiği tarihi takip eden takvim yılının son günü bitimine kadar idari para
cezası verilerek tebliğ edilmediği takdirde idari yaptırım kararı verilemez, verilmiş
olanlar düşer.” cümlesi eklenmiştir, Geçici 5 inci maddesi ise “Bu Kanunla 5326 sayılı
Kanunun 20 nci maddesine eklenen hüküm kapsamına giren ve bu Kanunun
yayımlandığı tarihten önce işlenmiş olan kabahatlere ilişkin olarak verilmeyen ya da
verildiği halde ilgilisine tebliğ edilmemiş olan idari para cezasına ilişkin yaptırım
kararları, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren, maddede yapılan değişiklik
öncesi hükümlere göre işlemiş olan soruşturma zamanaşımı süresinin kalan kısmını
aşmamak kaydıyla, bir yıl içerisinde verilerek ilgilisine tebliğ edilmediği takdirde
düşer.” hükmüne amirdir.
Anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun
68 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen süresi içinde adres
bildiriminde bulunmayan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan vatandaşlarımız ile ilgili
olarak;
(1) 6111 sayılı Kanunun Geçici 5 nci maddesi kapsamında; 25/02/2011 tarihinden
(bu tarih hariç) önce işlenmiş ancak ilgilisine verilmemiş ya da tebliğ edilmemiş olan idari
yaptırım kararları, anılan tarihten itibaren işlemiş olan zamanaşımı süresinin kalan kısmını
aşmamak kaydıyla bir yıl içinde verilerek ilgilisine tebliğ edilecektir. Örneğin 25/08/2010
tarihinde işlenen gerçeğe aykırı beyana ilişkin soruşturma zaman aşımı süresi
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24/08/2012 tarihinde dolmaktadır. Kanunun yürürlüğe girdiği 25/02/2011 tarihi
itibariyle kalan soruşturma zaman aşımı süresi bir yıldan fazla olduğundan, bir yıl
içinde idari para cezasının verilerek ilgilisine tebliğ edilmesi, kalan soruşturma zaman
aşımı süresinin altı ay gibi bir süre olması halinde ise bu süre içinde ilgilisine
verilerek tebliğ edilmesi gerekmekte olup, aksi durumda idari para cezası
verilmeyecek, verilmiş olanlar ise düşecektir.
(2) Yine Anılan Kanun kapsamına giren ve 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil)
önce verilen ve Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle kesinleştiği halde ödenmemiş veya
ödeme süresi geçmemiş ya da dava açılmış veya dava açma süresi geçmemiş olan adrese
ilişkin idari para cezalarının yeniden yapılandırılarak ödenmesi mümkün bulunmaktadır.
Buna göre Kanun hükmünden istifade etmek isteyen borçluların nüfus müdürlüklerine
müracaat etmeleri halinde, 02/05/2011 tarihi mesai bitimine kadar borçlu bulundukları
tahsil dairesine (vergi dairesi ya da mal müdürlüğü) başvuruda bulunmaları hususunda
bilgilendirilmeleri sağlanacaktır.
Diğer yandan 6111 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan
düzenleme çerçevesinde adrese ilişkin uygulanan idari para cezalarına karşı dava açmış
kişilerce yapılacak müracaatlarda;
 Üç nüsha halinde düzenlenen ekli 4/D1 formun (Ek3) bir örneği başvurunun
akabinde ilgili yargı merciine, diğer nüshası ise üç iş günü içinde ilgili vergi dairesine
gönderilecektir.
 Birden fazla dosyası bulunan kişiler dilekçelerinde hangi dava dosyası için Kanun
hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirteceklerdir.
(3) 6111 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince, 25/02/2011 tarihi itibariyle bu
tür idari para cezalarının, cezayı gerektiren fiilin işlendiği tarihi takip eden takvim yılının son
günü bitimine kadar verilerek ilgilisine tebliğ edilecektir. Örneğin 28/02/2011 tarihinde
adres beyanı veren ve yapılan tahkikat neticesinde “gerçeğe aykırı” beyan olduğu
tespit edilen fiile yönelik idari para cezasının takip eden takvim yılı olan 2012 yılının
son günü bitimine kadar verilerek ilgilisine tebliğ edilmiş olması gerekmekte olup,
aksi halde söz konusu kabahate ilişkin idari yaptırım kararı verilemeyecek, verilmiş
olanlar ise düşecektir.
Uygulamanın ilgili mevzuat ve yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda
yapılması hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

Dr.Ahmet SARICAN
Bakan a.
Genel Müdür
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DOSYA

Maliye Bakanlığından konuya ilişkin alınan 21/03/2011 tarihli ve
B.07.1.GİB.0.20.36110(36301) sayılı yazısı (Ek1) ile 26/03/2011 tarih ve
B.07.1.GİB.0.20.64110(5326284) sayılı yazısı (Ek2) ilişikte gönderilmiştir.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendinde adrese ilişkin idari para cezaları düzenlenmiş olup, idari para cezalarının
uygulanmasına ilişkin esas ve usuller ise Kabahatler Kanunu ile belirlenmiştir.
25/02/2011 tarihli ve 27857 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe giren 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 22 nci maddesi “Ancak………………. 5490
sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve ……….. belirtilen ve idari para cezasını gerektiren
fiilin işlendiği tarihi takip eden takvim yılının son günü bitimine kadar idari para
cezası verilerek tebliğ edilmediği takdirde idari yaptırım kararı verilemez, verilmiş
olanlar düşer.” cümlesi eklenmiştir, Geçici 5 inci maddesi ise “Bu Kanunla 5326 sayılı
Kanunun 20 nci maddesine eklenen hüküm kapsamına giren ve bu Kanunun
yayımlandığı tarihten önce işlenmiş olan kabahatlere ilişkin olarak verilmeyen ya da
verildiği halde ilgilisine tebliğ edilmemiş olan idari para cezasına ilişkin yaptırım
kararları, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren, maddede yapılan değişiklik
öncesi hükümlere göre işlemiş olan soruşturma zamanaşımı süresinin kalan kısmını
aşmamak kaydıyla, bir yıl içerisinde verilerek ilgilisine tebliğ edilmediği takdirde
düşer.” hükmüne amirdir.
Anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun
68 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen süresi içinde adres
bildiriminde bulunmayan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan vatandaşlarımız ile ilgili
olarak;
(1) 6111 sayılı Kanunun Geçici 5 nci maddesi kapsamında; 25/02/2011 tarihinden
(bu tarih hariç) önce işlenmiş ancak ilgilisine verilmemiş ya da tebliğ edilmemiş olan idari
yaptırım kararları, anılan tarihten itibaren işlemiş olan zamanaşımı süresinin kalan kısmını
aşmamak kaydıyla bir yıl içinde verilerek ilgilisine tebliğ edilecektir. Örneğin 25/08/2010
tarihinde işlenen gerçeğe aykırı beyana ilişkin soruşturma zaman aşımı süresi
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24/08/2012 tarihinde dolmaktadır. Kanunun yürürlüğe girdiği 25/02/2011 tarihi
itibariyle kalan soruşturma zaman aşımı süresi bir yıldan fazla olduğundan, bir yıl
içinde idari para cezasının verilerek ilgilisine tebliğ edilmesi, kalan soruşturma zaman
aşımı süresinin altı ay gibi bir süre olması halinde ise bu süre içinde ilgilisine
verilerek tebliğ edilmesi gerekmekte olup, aksi durumda idari para cezası
verilmeyecek, verilmiş olanlar ise düşecektir.
(2) Yine Anılan Kanun kapsamına giren ve 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil)
önce verilen ve Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle kesinleştiği halde ödenmemiş veya
ödeme süresi geçmemiş ya da dava açılmış veya dava açma süresi geçmemiş olan adrese
ilişkin idari para cezalarının yeniden yapılandırılarak ödenmesi mümkün bulunmaktadır.
Buna göre Kanun hükmünden istifade etmek isteyen borçluların nüfus müdürlüklerine
müracaat etmeleri halinde, 02/05/2011 tarihi mesai bitimine kadar borçlu bulundukları
tahsil dairesine (vergi dairesi ya da mal müdürlüğü) başvuruda bulunmaları hususunda
bilgilendirilmeleri sağlanacaktır.
Diğer yandan 6111 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan
düzenleme çerçevesinde adrese ilişkin uygulanan idari para cezalarına karşı dava açmış
kişilerce yapılacak müracaatlarda;
 Üç nüsha halinde düzenlenen ekli 4/D1 formun (Ek3) bir örneği başvurunun
akabinde ilgili yargı merciine, diğer nüshası ise üç iş günü içinde ilgili vergi dairesine
gönderilecektir.
 Birden fazla dosyası bulunan kişiler dilekçelerinde hangi dava dosyası için Kanun
hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirteceklerdir.
(3) 6111 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince, 25/02/2011 tarihi itibariyle bu
tür idari para cezalarının, cezayı gerektiren fiilin işlendiği tarihi takip eden takvim yılının son
günü bitimine kadar verilerek ilgilisine tebliğ edilecektir. Örneğin 28/02/2011 tarihinde
adres beyanı veren ve yapılan tahkikat neticesinde “gerçeğe aykırı” beyan olduğu
tespit edilen fiile yönelik idari para cezasının takip eden takvim yılı olan 2012 yılının
son günü bitimine kadar verilerek ilgilisine tebliğ edilmiş olması gerekmekte olup,
aksi halde söz konusu kabahate ilişkin idari yaptırım kararı verilemeyecek, verilmiş
olanlar ise düşecektir.
Uygulamanın ilgili mevzuat ve yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda
yapılması hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

Dr.Ahmet SARICAN
Bakan a.
Genel Müdür
EKLER :
Ek1 Yazı Örneği (2 sayfa)
Ek2 Yazı Örneği (2 ayfa)
Not: Bu evrak 5070 Sayılı Kanun gereğince EİMZA ile imzalanmıştır.
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Gereği:

Bilgi:
Araştırma Geliştirme ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığına
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)
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