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FEDERASYONA BAĞLI ODALARA
12 NOLU GENELGE
5 Temmuz 2022 tarihli ve 31887sayılı Resmi Gazete’de “Devlet Memurları Kanunu İle Bazı
Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Kanun’un 53 ncü maddesi ile 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün
Hizmetleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesinin 1 inci ve 5 inci fıkralarında değişiklik yapılmış, 54
üncü maddeyle aynı Kanuna Geçici 6 ncı Madde eklenmiştir.
Buna göre;
1. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Hizmetleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesinin 1 inci
fıkrasında otoyollar ve ile erişme kontrolünün uygulandığı karayolları için belirlenen geçiş ücretini
ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen araç sahiplerine, Genel Müdürlük tarafından, geçiş ücreti
ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretinin on beş gün içinde ödenmesi halinde herhangi
bir idari para cezası uygulanmayacağı şeklindeki hükme ilaveten;
Ödemesiz geçiş tarihini izleyen kırk beş gün içinde, idari para cezasının tebliğ edilip
edilmediğine bakılmaksızın, geçiş ücreti ile geçiş ücretinin bir katının idari para cezası olarak
ödenmesi halinde idari para cezası bir kat verilmiş sayılacak ve bu ceza için ayrıca tebligat
yapılmayacağı, bu takdirde idari para cezasından indirim uygulanmayacağı,
2. 4046, 3465 ve 3996 sayılı kanunlar çerçevesinde işletme hakkı verilen veya devredilen
otoyollar veya erişme kontrolünün uygulandığı karayollarından geçiş ücretini ödemeden geçiş yapan
araç sahiplerinden, işletici şirket tarafından geçiş ücreti ödemeden geçiş giriş çıkış yaptığı mesafeye ait
geçiş ücreti ile birlikte, bu ücretin dört katı tutarında ceza, genel hükümlere göre tahsil edileceği, “Ödemesiz
geçiş tarihini izleyen on beş gün içinde geçiş ücretinin ödenmesi halinde idari para cezası tahsil
edilmeyeceği, şeklindeki hükme ilaveten, ”
İşletme hakkı verilen veya devredilen otoyollardan ödemesiz geçiş yapanların, geçiş tarihini
izleyen kırk beş gün içinde yükümlü olduğu geçiş ücretini usulüne uygun olarak ödeyenlerden,
ödemekle yükümlü oldukları geçiş ücreti ile birlikte bu ücretin bir katı ceza tahsil edileceği, ödemesiz
geçiş tarihini izleyen kırk beşinci günden sonra ise geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafeye
ait geçiş ücreti ile birlikte dört katı tutarında ceza, araç sahibine ücret toplama sistemlerinde tanımlı
olan bilgiler doğrultusunda, en az on beş gün önceden kısa mesaj, e-posta, ihbarname, e-devlet
bildirimi vb. yöntemlerinden en az biriyle bilgi verileceği ve bu tutarın genel hükümlere göre tahsil
edileceği,
3. Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kanunun geçiş ücretlerini ödemeden yapılan
geçişlere ilişkin olarak verilen veya verilmesi gereken veya bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla
ödenmemiş olan para cezaları ve idari para cezaları hakkında Kanunun 30 uncu maddesinin birinci ve
beşinci fıkralarının bu maddeyi ihdas eden Kanunla değişik hükümlerin uygulanacağı, maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarların red ve iade edilmeyeceği,
Hükümleri getirilmiştir.
Bilgilerinizi ve üye esnafa duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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