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DAĞITIM YERLERİNE 

 

 

İlgi : Gelir İdaresi Başkanlığının 25.12.2017 tarihli ve E.156549 sayılı yazısı 

 

 Gelir İdaresi Başkanlığının ilgide kayıtlı yazısı ile, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi ile Maliye Bakanına verilen yetkiye istinaden 

23/12/2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seri No: A Sıra No:9 Tahsilat 

Genel Tebliği ile Seri No: A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde değişiklik yapıldığı ve 

1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 5018 sayılı Kanuna tabi kamu idareleri ile bu 

idarelere bağlı döner sermaye işletmelerin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren 

kurumların, 5018 sayılı Kanuna tabi olmayan ve 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunmayan 

kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların (meslekî kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim 

kurumları hariç) hak sahiplerine/ilgililere yapacakları anılan Tebliğde belirtilen ödemeler 

(2.000,- liranın üzerindeki) sırasında hak sahiplerinin/ilgililerin, Maliye Bakanlığına bağlı 

tahsil dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığına ilişkin vadesi geçmiş borç 

durumunu gösterir belge aranılması ve yapılacak ödemelerden hak sahiplerinin/ilgililerin amme 

borçlarının kesilerek ilgili tahsil dairesine aktarılması zorunluluğu getirildiği bildirilmiştir.  

 Ayrıca ilgi yazıda anılan madde ile getirilen zorunluluğa rağmen vadesi geçmiş borç 

durumunu gösterir belgeyi aramadan ödeme yapan kurum ve kuruluşlara, her bir ödeme için 

ayrı ayrı olmak üzere 4.000,- Türk lirası idari para cezası tatbik edileceği ve söz konusu idari 

para cezasının her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenecek yeniden değerleme 

oranında artırılacağı belirtilmektedir.  

 Bu itibarla, bilgilerinizi ve konunun Müdürlüğünüze bağlı sağlık kurum ve 

kuruluşlarına duyurulması hususunda gereğini rica ederim. 
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B Planı 

81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)  

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden d4c4368e-82e1-426d-85fb-c405e2a3aeb7 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.


