T.C.
ADALET BAKANLIGI
Personel Genel Müdürlüğü

10/08/2017

Sayı :82084579/6461/27592
Konu : Cezaevi Yapı Pulu Hk

KOCAELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIGINA

İlgi

:31/05/2017 tarih ve 2017/10415 Esas sayılı yazınız.

Alacaklı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından borçlu Fedaral Moğul Povertrain
Otoma A.Ş. hakkında Kocaeli 3 üncü İcra Dairesinin 2017/3540 sayılı dosyasından yapılan
icra takibinde, alacaklının 5502 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi gereğince her türlü harçtan
müstesna olduğu bu nedenle icra dairesince yapılacak ödemelerde söz konusu harcın
kesilmemesi, kesintiye devam edilmesi halinde şikayet yoluna başvurulup gerekli yasal
yollara gidileceğinin icra dairesine bildirildiği belirtilerek, tereddüte düşülmesi nedeniyle
yapılacak işlem hakkında görüş bildirilmesi ilgi yazı ile istenilmiştir.
2548 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde düzenlenen harçtan muafiyete veya istisnaya
yönelik özel düzenleme bulunmadığı sürece, kanunlarda harç ve vergilerden muafiyete
yönelik genel düzenlemelerin cezaevi yapı pulu harcını kapsamayacağı, bu kapsamda kalan
tüm kişi ve kurumlara icra dairelerince yapılan ödemelerden cezaevi yapı pulu harcı alınması
gerektiğine ilişkin Genel Müdürlüğümüzün ekte gönderilen görüşü deva,m etmektedir.
Bilgi edinilmesi ile keyfiyetin Kocaeli 3 üncü İcra Dairesine tebliğini rica ederim.
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kağıtlarla bu dairelerin sanıları üzerine kişiler tarafından yazılan cevaplar ve ekleri. "
hükmünü amirdir.
Diğer taraftan, ekli Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2009/12-545 E. 2009/617 K.
sayılı 09/02/2011 tarihli, 2011/12-847 E. 2012/143 K. sayılı 14.03.2012 tarihli kararları ile
Yargıtay 12 nci Hukuk Dairesinin 2015/2163 E. 2015/4530 K. sayılı 03.03.2015 tarihli
kararında, bir takip işleminin 2548 sayılı Kanun ile belirlenen harçtan muaf veya istisna
tutulması için mutlaka özel düzenleme bulunması gerektiği, yasalarda harç ve vergilerden
muafiyete yönelik genel düzenlemelerin söz konusu harcı kapsamayacağına karar verildiği
anlaşılmaktadır.
Bu itibarla;
1) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre
yapılan takipler nedeniyle takip dışı idarenin koyduğu kamu haczi dolayısıyla yapılacak
ödemelerde tahsil harcı alınmaması gerektiği,
2) 11/09/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 38 inci maddesi ile değişik 5502 sayılı Sosyal
Güvenlik Kurumu Kanununun "Muafiyetler" başlıklı 36 ncı maddesindeki "müstesna"
ibaresi "muaf" olarak değiştirildiğinden, Sosyal Güvenlik Kurumunun alacaklı olduğu icra
takiplerinde takip başlangıcında harç alınmaması, takip harç ve masraflarından borçlunun
sorumlu olması ve değişiklikten sonra tarafın muaf tutulması nedeniyle alacaklıya yönelik
muafiyet hükmünün borçluyu kapsamaması nedeniyle, takip başlangıcında alınmayan
harçların tahsil harcı ile birlikte borca ilave edilmesi ile alacaklıya ödeme anında kesilmesi
gerektiği,
3) Kanunlarda harç ve vergilerden muafiyete yönelik genel düzenlemeler cezaevi yapı
pulu harcını kapsamadığından, bu harçtan muafiyete yönelik özel düzenleme bulunmadığı
sürece tüm ödemelerde cezaevi yapı pulu harcının alınması gerektiği,
4) ;Resmi daireler arasındaki işlemleri kapsayan her türlü kağıtlar damga vergisinden
istisna olduğundan, icra takibi kapsamında borçludan tahsil edilen paralarin 6183 sayılı
Kanun gereğince takip yapan kamu haczi alacaklısı kurumlara ödenmesi sırasında damga
vergisi alınmaması gerektiği,
Değerlendirilmektedir.
Bilgi edinilmesi ile keyfiyetin İskenderun 2 ncı İcra Dairesine bildirilmesini nca
ederim.
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