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I. ŞİKÂYETİN KONUSU
1) Şikâyetçi, şikayet dilekçesinde, 15/12/2012 tarihinde ticari faaliyet gösteren kamyonunun
yandığının mahkeme kararıyla sabit olmasına rağmen Gemlik Vergi Dairesi Müdürlüğünce
mükellefiyetlik durumunun devam ettirildiğini iddia etmektedir.
2) Şikâyetçi şikâyet dilekçesinde, idarenin
ticari faaliyet
ait
vergi borçlarının
anılan kamyonun
yandığı
olan kısmının
silinmesini
talep etmektedir.

göstermeyen kamyona
tarihten
itibaren

II. ŞİKÂYETİN İNCELENMESİ VE DOSTANE ÇÖZÜM SÜRECİ
3) 14/06/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun “Kurumun
görevi” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, Kamu Denetçiliği Kurumunun, idarenin
işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını;
insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden
incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevli olduğu düzenlenmiştir.
4) 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği
Kurumu Kanununun Uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
“Şikâyete konu talebin idarece yerine getirilmesi” başlıklı 27 nci maddesinin birinci
fıkrasında inceleme ve araştırma devam ederken Kamu Denetçiliği Kurumunun tarafları
dostane çözüme davet edebileceği, ikinci fıkrasında şikâyete konu talebin ilgili idare tarafından
yerine getirilmesi hâlinde dostane çözüm kararı vererek inceleme ve araştırmasını
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sonlandıracağı, “Dostane çözüm kararı” başlıklı 33/A maddesinde şikâyet konusu talebin
ilgili idare tarafından yerine getirilmesi veya şikâyetin çözüme kavuşturulduğunun taraflarca
Kuruma bildirilmesi hâlinde dostane çözüm kararı verileceği hükmüne yer verilmiştir.
5) Kurumumuzca Gelir İdaresi Başkanlığı’na dostane çözüm teklifini de içeren bilgi ve belge
yazısı yazılmış olup, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan gelen cevabi yazıda “…Mükellefin şikâyet
tarihinden sonra, 27/5/2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte
yürürlüğe giren 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle
Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanununun geçici birinci maddesinin dördüncü fıkrasında, "Bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarih itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olup
model yılı 2005 ve daha eski olan taşıtların, bu durumlarının kanaat verici belgelerle tevsik
edilmesi veya ilgili trafik tescil kuruluşu nezdinde adlarına kayıdı olanlar tarafından yazılı
bildirimde bulunulması hâlinde, bu taşıtlara ait Motorlu Taşıtlar Vergilerinin 1/4'ünün
31/12/2018 tarihine kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi,
vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilimden
vazgeçilir ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinir." hükmü yer almaktadır. Anılan
Kanun hükmü uygulamasına ilişkin 48 Seri Numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin
"4. Geçici 1 inci Maddenin Uygulaması" başlıklı bölümünün "4.B-Mevcut Olmayan veya
Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler" başlığı altındaki
"4.B.l-Taşıtın Mevcut Olmaması veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olması Halinde
Yapılacak İşlemler” başlıklı kısmında, maddenin yürürlüğe girdiği 27/5/2017 tarihi itibarıyla
mevcut olmayan veya motorlu taşıt vasfını yitirmiş, model yılı 2005 ve daha eski olan taşıt
sahiplerinin; durumlarını kanaat verici belgelerle tevsik etmeleri veya trafik tescil kuruluşu
tarafından taşıtın mevcut olmadığının kabulü halinde, tebliğ ekinde yer alan dilekçe ile herhangi
bir trafik tescil kuruluşuna bildirimde bulunmaları ve bu taşıtlara ait Motorlu Taşıtlar Vergisi
asıllarının 1/4'ünü 31/12/2018 tarihine kadar ödemeleri şartıyla, kalan vergi asli, gecikme
zammı, gecikme faizi, vergi cezalan ve 2918 Sayılı Kanunun 116 ncı maddesine istinaden tescil
plakasına kesilen trafik idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçileceği ve ödemeyi
müteakip trafik tescil kayıtlarının silineceği ve taşıtın hangi durumlarda mevcut olmadığının
kabul edileceği açıklanmaktadır. Bu itibarla, …'in adına kayıt ve tescilli … plaka numaralı
taşıttan dolayı 7020 sayılı Kanunun geçici birinci maddesinin dördüncü fıkrası hükmünün
getirdiği uygulamadan yararlanmak için taşıtın 16/12/2012 tarihinde Gemlik 66 Numaralı
Taşıyıcılar Kooperatifinde yandığına ilişkin belgelerle birlikte ilgili trafik tescil kuruluşuna
başvuru yapılması ve trafik tescil kuruluşunca düzenlenecek belge ile Motorlu Taşıtlar Vergisi
asıllarının 1/4'ünüin 31/12/2018 tarihine kadar ödenmesi halinde adı geçen adına tesis edilen
Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefiyetinin sona erdirilmesi ve geriye kalan 3/4'lük vergi aslı yanı
sıra gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası ve taşıtın tescil plakasına kesilen idari para
cezalarının tamamının da terkin edilmesi mümkün bulunmaktadır…” hususları belirtilmektedir.
6) Kurumumuz tarafından şikâyetçiye konu hakkında bilgilendirilme yapılmıştır.
7) Şikâyetçi telefon görüşmesinde “kurumumuza gerekli işlemleri idarelerde tamamladıktan sonra
elektronik posta göndereceğini” belirtmiştir.
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8) Şikâyetçi kurumumuza göndermiş olduğu elektronik posta da “…Başvuruda belirttiğimiz
talepler gösterildiği şekilde yapılarak borçlar silinmiştir. Bunun için Kurumunuza çok teşekkür
ederiz.“ şeklindedir.
9) Dolayısıyla şikâyete konu hususun çözüme kavuşturulduğu tespit edilmiştir.
III.KARAR
10) Yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde; anılan Yönetmeliğin “Dostane çözüm kararı”
başlıklı 33/A maddesinin birinci fıkrasında yer verilen “Şikâyet konusu talebin ilgili idare
tarafından yerine getirilmesi veya şikâyetin çözüme kavuşturulduğunun taraflarca Kuruma
bildirilmesi hâlinde dostane çözüm kararı verilir.” hükmü gereğince başvuru hakkında
DOSTANE ÇÖZÜM KARARI VERİLDİ.

Av. Hüseyin YÜRÜK
Kamu Denetçisi
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