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    MALİYE BAKANLIĞI’NA 

       ANKARA 

 

 Bazı Vergi Dairelerince ( Doğanbey ve Dışkapı Vergi Daireleri gibi) Ankara İcra 

Müdürlüklerine, yazdıkları yazıya cevap verilmemesinden dolayı,  VUK.nun 148 ve mükerrer 355. 

maddesi gereğince 300,00 TL. tutarında özel usulsüzlük cezaları kesildiği yönünde derneğimize çeşitli 

şikayetler gelmiş ve bu hususta 08.10.2013  tarih ve 2013/6 sayılı yazımız ile Ankara Gelir İdaresi 

Başkanlığı’na gerekli bilgilendirme yapılmış ve bugüne kadar olumlu bir gelişme sağlanamadığı gibi 

geri dönüşte olmamıştır.  

 Ceza kesilen dairelerin bazıları, İcra Dairelerine cezaları kesen  Kızılbey Vergi Dairesine ve 

cezaların kesilmesi talebinde bulunan Doğanbey ve Dışkapı Vergi Dairelerine, cezalarınn iptali 

yönünde gerekli başvurularda bulunmuş olup,ilgili vergi dairelerinden gelen cevapların tamamı 

olumsuz olmuştur. Bunun üzerine cezaların iptalleri ve bu hususta dava açılması için Adalet 

Bakanlığı’na gerekli bilgilendirme yapılmış olup, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ve 

Adalet Bakanlığının yetkilendirmesi ile Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu 

Başkanlığınca, cezaların iptali yönünde  gerekli davalar açılmıştır. Ve icra dairelerine bundan sonra 

gönderilecek cezalar için de açılmaya devam olunacaktır. 

  Her ne kadar cezaların kesilme sebepleri vergi dairelerinin yazılarına cevap verilmemesi 

gösterilse de, vergi daireleri de kendilerine cevap verilmesi için gereken posta masrafını yazı ekinde 

göndermemekte ve üzerine düşen görevi yapmamaktadır. Yapılan tüm bilgilendirme ve uyarılara 

rağmen, bu tutumunda da devam etmektedir. Şimdi de, bir kısım vergi daireleri, devletin gücünü 

arkasına alarak haksız yere icra dairelerine ceza kesmekte ve bu şekilde baskı kurmaya çalışmaktadır.    

  İcra dairelerinde işlem yapmak isteyen herkes (tüm kamu kurum ve kuruluşlarının Avukatları 

ile Dava Takipçileri) bu durumu  bildiği ve kabullendiği halde, vergi dairelerinin bu anlamsız ve yersiz 

ısrarlarını anlamak mümkün değildir. Nasıl Maliye Bakanlığına bağlı tüm birimler ile diğer resmi 

kurumlar, bir dava açtığında veya icra takibi yaptığında, tüm yazışma ve tebligat giderlerini hatta icra 

takiplerinde Cezaevi Yapı Pulu Harcı bedelini dahi  ödüyorsa, vergi dairelerinin de, icra dairelerinden 

bir işlem veya belge talep ettiğinde masrafını vermesi (yani öncelikle kendi üzerine düşen görevi 

yerine getirmesi), eğer buna rağmen ilgili icra dairesi yine isteğini yerine getirmiyorsa, o zaman 

Devletin ceza gücünü kullanarak, kendisine verilen yetki ile gereken cezayı kesmesi gerekmektedir.  

  Doğanbey Vergi Dairesi Müdürlüğüne yapılan itirazlarda, Doğanbey Vergi Dairesi 

Müdürlüğünce “213 Sayılı Vergi Usul Kanununda, yazı cevabı için pul gönderme yükümlülüğünü 

düzenleyen bir madde bulunmadığından ve yapılan işlemlerde ve kesilen cezalarda yasal bir 

isabetsizlik bulunmadığından” bahisle talep reddedilmiştir. 

  Burada dikkat edilmesi gereken ve gözden kaçırılan nokta,  tüm resmi kurumların yapacağı 

işlemlerin tamamının 213 Sayılı Vergi Usul Kanununca mı yapılacağı, yoksa Devlet tarafından 

çıkarılan ve işlem yapılan ilgili dairelerin kanunlarının da dikkate alınıp alınmayacağıdır. 

  Nasıl vergi dairelerince  213 Sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince işlem yapılıyorsa, icra 

daireleri tarafından da 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu gereğince işlem yapılmaktadır. Bu cezanın esas 

kesilme sebebi de, ilgili vergi dairelerince bu kanunun ve içeriğinin bilinmemesi veya 

uygulanmamasından kaynaklanmaktadır.  
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 Her ne kadar 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda cevap için pul gönderme yükümlülüğü 

bulunmasa da,  tabi olduğumuz Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda (m.312, 413, 414, 415, 416 

vs.) ve İcra ve İflas Kanununda (m.26/4, 30/2, 44/1, 59, 62/1, 65/2, 68/6, 88/2, 90, 91, 92/3, 95, 114/3, 

120/2, 128a/1, 131, 160, 217, 218/2, 223/3, 236/2, 298/1-4 ve 301/2 vs.) da masraf alınmadan işlem 

yapılmayacağı emredilmekte; masraf verilmemesi durumunda, İcra Müdürlüklerinin cevap verme 

zorunlulukları olmadığı gibi, hiç bir yasal sorumluluğu bulunmamakta olup, söz konusu işlemi 

yapmama yetkisi bulunmaktadır.  Ve masrafı verilmeyen bir işlem yapılmadı diye de hukuki ve cezai 

sorumluluğu da yoktur.  

   Hem vergi daireleri hem de icra daireleri, borçların tahsili için Devletin tüm imkanlarını 

kullanma yetkisine sahip olup,  bu işlemleri yaparken de kendi kanunları yanında işlem yaptıkları kişi 

ve kurumlara yönelik hakları ve özel kanunları da gözetmek ve ona göre işlem yapmak 

durumundadırlar. Aksi durum baskıcı bir idare şekli olur ki, hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz.  

  Bunun yanı sıra icra daireleri de aynen vergi daireleri gibi, MTV, KDV, damga, gelir, harç, 

veraset ve intikal vergileri gibi bir çok vergiyi tahsil etmekte ve bu paraları vergi dairelerine 

yatırmaktadır. Vergi dairelerinden sonra Devlete en büyük geliri sağlayan kurumlardan birisi de icra 

daireleridir. Her iki dairede birbirine paralel görev yapmakla birlikte,  sadece İcra Müdürlüklerinin 

Devlet dışında vatandaşın alacaklarını da tahsil etme görev ve yükümlülüğü bulunmaktadır. Hal böyle 

iken birbirine destek olması gereken iki dairenin birbirine ceza keserek şikayetçi olarak çekişmesi bir 

o kadar gereksiz ve bir o kadar da yersizdir. Devletin ve vatandaşın parasını tahsil etmesi gereken iki 

dairenin böyle çatışmaya girmesi zaman kaybına ve daireler arasında huzursuzluğa sebebiyet 

vermekte, daire çalışanlarının şevkini kırmaktadır.  

  Diğer yandan, her iki dairede Devlet dairesi olup, Devlet dairesinin Devlet dairesine ceza 

kesmesi ne kadar etiktir ve ne kadar Devlet kuralarına uymaktadır. Bu da tartışılacak ayrı bir konudur.  

  Bu işin esas çözüm yolu ise, vergi daireleri sistemi ile icra dairelerinin çalıştığı UYAP 

sistemini entegre ederek, hiçbir posta masrafı yapılmaksızın, yazıların karşılıklı olarak sistem 

üzerinden gönderilip cevaplarının ise yine sistem üzerinden alınmasıdır. Böylece icra daireleri ile vergi 

daireleri arasındaki bu anlamsız çekişmenin önüne geçilmiş ve Devlete de gelir elde edilmiş olacaktır. 

Tabii bu da, her iki Bakanlığın anlaşması ile mümkün olabilecektir.   

  Daireler arasındaki entegrasyonun uzun sürebileceği gözönünde bulundurulduğunda, şu an 

için yapılacak işlem ise, Vergi Dairelerinin yazıları gidiş-dönüş posta masraflı olarak icra dairelerine 

gönderip, kendilerine verilecek cevap masraflarını da PTT’ye  peşinen ödemesi olacaktır.  

  Her evraka bu şekilde ceza kesilmesi halinde, yasa gereğince cezadan  (yapılan işlemlerden 

hiçbir haberi olmasa da) sorumlu olan ve maaşını devletten alarak geçimini sağlayan daire müdürünün,  

maaşının  bir kısmını tekrardan vergi dairesi aracılığıyla Devlete vermesi durumunun da etik olmadığı 

ve hukuk kurallarına uymayacağı da aşikardır.  

  Yargı bağımsızlığı olan ülkemizde, bağımsız yargının önemli bir kolu olan icra dairelerine 

yaptıkları ve yapacakları işlemlerden dolayı bu şekilde ceza kesilmesi ve baskı altına alınmaya 

çalışılması, yargı bağımsızlığı ile de çelişmekte ve yargının bağımsızlığını da olumsuz yönde 

etkilemektedir. İcra Müdürlükleri yaptıkları işlemlerde ve verdikleri kararlarında bağımsız olup, 

ilgililerce beğenilmeyen kararları ve işlemleri şikayet yoluyla İcra Hukuk Mahkemelerinin 

denetimine tabidir. Ceza kesilen bu konuda da hatalı bir işlem varsa çözüm yolu ilgili İcra 

Hukuk Mahkemesi olup, kesilecek cezalar değildir ve de olmamalıdır.  

  Cezayı kesmek ve karşıdakini baskı altına almak işin en kolay yoludur. Esas önemli olan 

ise, sorunlara ortak bir çözüm yolu bulabilmektir.  

  Yukarıda açıklandığı üzere, sorunun çözümü için Bakanlığınızca da gerekli işlemlerin 

yapılması, ileri de daha çok sorun yaşanmaması açısından yazımızın birer suretinin tüm vergi 

dairelerine duyurulması, 

  Yine mümkün olması durumunda (Mahkemelerde uğraşmaya gerek kalmadan ve olay daha da 

büyümeden) İcra Müdürlükleri adına kesilen özel usulsüzlük cezalarının iptali içinde gerekli işlemlerin 

yapılarak, neticesinden  bilgi verilmesini, 

  Bilgilerinize arz ederiz. 

 

       İcra İflas Müdürlüğünde Çalışanlar Derneği 

         Adına 

        Başkan Ahmet Kayiş 


