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AMME ALACAKLARININ TAHS‹L USULÜ
MEVZUATI
B‹R‹NC‹ KISIM
Genel Esaslar
B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Kanunun ﬁümulü, Terimler, Vazifeliler ve Salahiyetliler
Kanunun ﬂümulü:
Madde 1 – Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait
muhakeme masraf›, vergi cezas›, para cezas› gibi asli, gecikme zamm›, faiz gibi fer'i amme alacaklar› ve ayn› idarelerin
akitten, haks›z fiil ve haks›z iktisaptan do¤anlar d›ﬂ›nda kalan ve amme hizmetleri tatbikat›ndan mütevellit olan di¤er
alacaklar› ile; bunlar›n takip masraflar› hakk›nda bu kanun
hükümleri tatbik olunur.
Türk Ceza Kanununun para cezalar›n›n tahsil ﬂekil ve
hapse tahvili hakk›ndaki hükümleri mahfuzdur.
Tahsili, Tahsili Emval Kanununa atfedilen alacaklar:
Madde 2 – Muhtelif kanunlarda Tahsili Emval Kanununa göre tahsil edilece¤i bildirilen her çeﬂit alacaklar hakk›nda da bu kanun hükümleri tatbik olunur.
Kanundaki terimler:
Madde 3 – Bu kanundaki amme alaca¤› terimi: 1 inci ve
2 nci maddeler ﬂümulüne giren alacaklar›,
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Amme borçlusu veya borçlu terimi: Amme alaca¤›n› ödemek mecburiyetinde olan hakiki ve hükmi ﬂah›slar› ve bunlar›n kanuni temsilci veya mirasç›lar›n› ve vergi mükelleflerini, vergi sorumlusunu, kefili ve yabanc› ﬂah›s ve kurumlar
temsilcilerini,
Alacakl› amme idaresi terimi: Devleti, vilayet hususi idarelerini ve belediyeleri,
Tahsil dairesi terimi: Alacakl› amme idaresinin bu kanunu tatbik etmekle vazifeli dairesini, servisini memur veya
memurlar›n›,
Yaln›zca mal olarak geçen terim: Menkul, gayrimenkul
"gemiler dahil" mallarla, her çeﬂit hak ve alacaklar›,
Para cezalar› terimi: Amme, tazminat, inz›bati mahiyette
olsun olmas›n bütün para cezalar›n›,
Takibat giderleri terimi: Cebri icradan mütevellit muameleler s›ras›nda yap›lan zor kullanma, ilan, haciz, nakil ve
muhafaza giderleri gibi her türlü giderleri, ifade eder.
Salahiyetliler ve mesuliyetleri:
Madde 4 – Amme idarelerinin bu kanunu tatbika salahiyetli memurlar›n›n vazifelerini teﬂkilat ve vazife kanunlar›
veya bu konu ile ilgili di¤er kanun veya nizamname ve talimatnameler, mesuliyetlerini de; mesuliyeti tesis eden kanunlar tayin eder.
Takibata salahiyetli tahsil dairesi:
Madde 5 – Takibat, alacakl› amme idaresinin mahalli
tahsil dairesince yap›l›r.
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Borçlu veya mallar› baﬂka mahallerde bulundu¤u takdirde, tahsil dairesi borçlunun veya mallar›n›n bulundu¤u mahalde yap›lacak takipleri o mahaldeki ayn› neviden amme
idaresinin tahsil dairelerine niyabeten yapt›r›r.
Yard›m mecburiyeti:
Madde 6 – Tahsil dairelerince bu kanuna göre yap›lan
tebli¤ ve verilen emirleri derhal yapmaya ve neticesini geciktirmeksizin tahsil dairesine bildirmeye alakadarlar mecburdurlar.
Makbul bir özre dayanmadan bu mecburiyeti ifa etmiyenler hakk›nda Cumhuriyet Savc›l›¤›nca umumi hükümlere
göre do¤rudan do¤ruya takibat yap›l›r.
Borçlunun ölümü:
Madde 7 – Borçlunun ölümü halinde, miras› reddetmemiﬂ mirasç›lar hakk›nda da bu kanun hükümleri tatbik edilir. Borçlunun ölümünden evvel baﬂlam›ﬂ olan muamelelere
devam olunur. Terekenin bir mahkeme veya iflas dairesi taraf›ndan tasfiyesini gerektiren haller bu hükmün d›ﬂ›ndad›r.
Miras›n tutulan defter mucibince kabulü halinde, mirasç›,
deftere kaydedilmemiﬂ olsa dahi amme alaca¤›ndan mirastan kendisine düﬂen miktar ile mesuldür.
Defter tutma muamelesinin devam› müddetince sat›ﬂ yap›lamaz.
Tebli¤ler ve müddetlerin hesaplanmas›:
Madde 8 – Hilaf›na bir hüküm bulunmad›kça bu kanunda yaz›l› müddetlerin hesaplanmas›nda ve tebli¤lerin yap›lmas›nda Vergi Usul Kanunu hükümleri tatbik olunur.
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‹K‹NC‹ BÖLÜM
Amme Alacaklar›n›n Korunmas›
I – Teminat Hükümleri
Teminat isteme:
Madde 9 – (De¤iﬂik birinci f›kra: 26/11/1980 - 2347/1 md.)
213 say›l› Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi uyar›nca vergi ziya› cezas› kesilmesini gerektiren haller ile 359 uncu maddesinde say›lan hallere temas eden bir amme alaca¤›n›n sal›nmas› için gerekli muamelelere baﬂlanm›ﬂ oldu¤u
takdirde vergi incelemesine yetkili memurlarca yap›lan ilk
hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairelerince
teminat istenir.(1)
Türkiye'de ikametgah› bulunm›yan amme borçlusunun
durumu amme alaca¤›n›n tahsilinin tehlikede oldu¤unu gösteriyorsa, tahsil dairesi kendisinden teminat istiyebilir.
---------------------------------------------------(1) Bu maddede yer alan "Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesinde say›lan kaçakç›l›k halleriyle mükerrer 347 nci maddesinin 1 numaral› bendinde belirtilen..." ibaresi 22/7/1998 tarih ve 4369 say›l› Kanunun 81. maddesiyle
"213 say›l› Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi uyar›nca vergi ziya› cezas› kesilmesini gerektiren haller ile 359 uncu maddesinde say›lan..." olarak
de¤iﬂtirilmiﬂ ve metne iﬂlenmiﬂtir. An›lan Kanunun geçici 1. maddesine göre,
1.1.1999 tarihinden önceki vergilendirme dönemleri için, ibare de¤iﬂikli¤inden önceki metin uygulanacakt›r.
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Teminat ve de¤erlenmesi:
Madde 10 – Teminat olarak ﬂunlar kabul edilir:
1. Para,
2. (De¤iﬂik: 17/9/2004 – 5234/7 md.) Bankalar ve özel finans kurumlar› taraf›ndan verilen süresiz teminat mektuplar›(1),
3. (De¤iﬂik: 17/9/2004 – 5234/7 md.) Hazine Müsteﬂarl›¤›nca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiﬂ ise bu iﬂlemlerde anaparaya tekabül eden sat›ﬂ de¤erleri esas al›n›r.), (2)
4. Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat, teminat›n kabul edilmesine en yak›n borsa
cetvelleri üzerinden % 15 noksaniyle de¤erlendirilir.",
5. (De¤iﬂik: 13/6/1963 - 251/1 md.) ‹lgililer veya ilgililer lehine üçüncü ﬂah›slar taraf›ndan gösterilen ve alacakl› amme
idaresince haciz varakas›na müsteniden haczedilen menkul
ve gayrimenkul mallar.
Teminat sonradan tamamen veya k›smen de¤erini kaybeder
veya borç miktar› artarsa, teminat›n tamamlanmas› veya yerine baﬂka teminat gösterilmesi istenir.
Borçlu verdi¤i teminat› k›smen veya tamamen ayn› de¤erde
baﬂkalar›yle de¤iﬂtirebilir.
---------------------------------------------------(1) De¤iﬂmeden önceki ﬂekil : 2. Bankalar taraf›ndan verilen teminat mektuplar›
(2) De¤iﬂmeden önceki ﬂekil : 3. Hazine tahvil ve bonolar›
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ﬁahsi kefalet:
Madde 11 – 10 uncu maddeye göre teminat sa¤l›yam›yanlar muteber bir ﬂahs› müteselsil kefil ve müﬂterek müteselsil borçlu gösterebilir.
ﬁahsi kefalet tesbit edilecek ﬂartlara uygun olarak noterden tasdikli mukavele ile tesis olunur.
ﬁahsi kefaleti ve gösterilen ﬂahs› kabul edip etmemekte
alacakl› tahsil dairesi muhtard›r.
Amme alaca¤›n› ödiyen kefile buna dair bir belge verilir.
Teminat hükmünde olan eﬂya:
Madde 12 – Bar, otel, han, pansiyon, çalg›l› yerler, sinemalar, oyun ve dans yerleri, birahane, meyhane, genel evler
içerisinde bulunan eﬂya ve malzeme 2004 say›l› ‹cra ve ‹flas
Kanununun 270, 271 inci maddeleri hükümleri mahfuz kalmak ﬂartiyle bu müesseselerin iﬂletilmesinden do¤an amme
borçlar›na karﬂ› teminat hükmündedir.
Noterden tasdikli icar mukavelesinde gayrimenkul sahibinin demirbaﬂ› olarak kay›tl› eﬂya ve malzemesi ile otel,
han ve pansiyonlardaki misafir ve kirac›lar›n kendilerine ait
eﬂyalar› bu hükümden hariçtir.
Üçüncü ﬂah›slar›n Medeni Kanunun 688 ve Borçlar Kanununun 222 nci maddelerine müsteniden yapacaklar› istihkak iddialar› mahfuz kalmak ﬂartiyle, bu yerlerdeki mallar
üzerindeki istihkak iddialar› alacakl› amme idaresinin bu teminat hakk›n› ihlal etmez.
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II – ‹htiyati Haciz
‹htiyati haciz:
Madde 13 – ihtiyati haciz aﬂa¤›daki hallerden herhangi
birinin mevcudiyeti takdirinde hiçbir müddetle mukayyet
olmaks›z›n alacakl› amme idaresinin mahalli en büyük memurunun karariyle, haczin ne suretle yap›laca¤›na dair olan
hükümlere göre, derhal tatbik olunur:
1. 9 uncu madde gere¤ince teminat istenmesini mucip
haller mevcut ise,
2. Borçlunun belli ikametgah› yoksa,
3. Borçlu kaçm›ﬂsa veya kaçmas›, mallar›n› kaç›rmas› ve
hileli yollara sapmas› ihtimalleri varsa,
4. Borçludan teminat göstermesi istendi¤i halde belli
müddette teminat veya kefil göstermemiﬂ yahut ﬂahsi kefalet teklifi veya gösterdi¤i kefil kabul edilmemiﬂse,
5. Mal bildirimine ça¤r›lan borçlu belli müddet içinde
mal bildiriminde bulunmam›ﬂ veya noksan bildirimde bulunmuﬂsa,
6. Hüküm sad›r olmuﬂ bulunsun bulunmas›n para cezas›n› müstelzim fiil dolay›siyle amme davas› aç›lm›ﬂ ise,
7. ‹ptali istenen muamele ve tasarrufun mevzuunu teﬂkil
eden mallar, bu mallar elden ç›kar›lm›ﬂsa elden ç›karan›n di¤er mallar› hakk›nda uygulanmak üzere, bu kanunun 27, 29,
30 uncu maddelerinin tatbik›n› icabettiren haller varsa.
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‹htiyati hacizde borçlu taraf›ndan gösterilecek teminat:
Madde 14 – ‹htiyaten haczolunan mallar istenildi¤i zaman para veya ay›n olarak verilmek ve bu hususu temin için
mallar›n k›ymetleri depo edilmek yahut tahsil dairesinin bulundu¤u mahalde ikametgah sahibi bir ﬂah›s müteselsil kefil
gösterilmek ﬂartiyle borçluya ve mal üçüncü ﬂah›s yedinde
haczolunmuﬂsa bir taahhüt senedi al›narak kendisine b›rak›labilir.
‹htiyati hacze itiraz:
Madde 15 – Haklar›nda ihtiyati haciz tatbik olunanlar
haczin tatbik›, g›yapta yap›lan hacizlerde haczin tebli¤i tarihinden itibaren 7 gün içinde alacakl› tahsil dairesine ait itiraz iﬂlerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde ihtiyati
haciz sebebine itiraz edebilirler.
‹tiraz›n ﬂekli ve incelenmesi hususunda Vergi Usul Kanunu hükümleri tatbik olunur. Bu ihtilaflar itiraz komisyonlar›nca di¤er iﬂlere takdimen incelenir ve karara ba¤lan›r. ‹tiraz komisyonlar›n›n bu konuda verecekleri kararlar kesindir.
‹htiyati haczin kald›r›lmas›:
Madde 16 – Borçlu, 10 uncu maddenin 5 inci bendinde
yaz›l› menkul mallar hariç olmak üzere, mezkür maddeye
göre teminat gösterdi¤i takdirde ihtiyati haciz, haczi koyan
merci taraf›ndan kald›r›l›r.
III - ‹htiyati Tahakkuk
‹htiyati tahakkuk:
Madde 17 – (De¤iﬂik birinci f›kra: 26/11/1980 - 2347/2 md.)
Aﬂa¤›daki hallerden birinin bulunmas› takdirinde vergi da28
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iresi müdürünün (5345 say›l› Kanun uyar›nca vergi dairesi
yetkisini haiz olarak kurulan ve faaliyete geçen vergi dairesi baﬂkanl›klar›nda, ilgili grup müdürünün ve/veya müdürün) yaz›l› talebi üzerine defterdar ve/veya vergi dairesi baﬂkan›, mükellefin henüz tahakkuk etmemiﬂ vergi ve resimlerinden Maliye Bakanl›¤›nca tespit ve ilan edilecek olanlarla
bunlar›n zam ve cezalar›n›n derhal tahakkuk ettirilmesi hususunda yaz›l› emir verebilir.(1)
Vergi dairesi müdürü (5345 say›l› Kanun uyar›nca vergi
dairesi yetkisini haiz olarak kurulan ve faaliyete geçen vergi dairesi baﬂkanl›klar›nda, ilgili grup müdürü ve/veya müdür) bu emri derhal tatbik eder:(1)
1. 13 üncü maddenin 1, 2, 3 ve 5 inci bentlerinde yaz›l›
ihtiyati haciz sebeplerinden birisi mevcut ise,
2. Mükellef hakk›nda 110 uncu madde gere¤ince takibata giriﬂilmiﬂse,
3. Teﬂebbüsün muvazaal› oldu¤u ve hakikatte baﬂkas›na
aidiyeti hakk›nda deliller elde edilmiﬂse.
_____________________
(1) 28/3/2007 tarihli ve 5615 say›l› Kanunun 21 inci maddesiyle birinci f›krada yer alan "vergi dairesi müdürünün yaz›l› iste¤i üzerine defterdar," ibaresi
"vergi dairesi müdürünün (5345 say›l› Kanun uyar›nca vergi dairesi yetkisini
haiz olarak kurulan ve faaliyete geçen vergi dairesi baﬂkanl›klar›nda, ilgili grup
müdürünün ve/veya müdürün) yaz›l› talebi üzerine defterdar ve/veya vergi dairesi baﬂkan›," ﬂeklinde de¤iﬂtirilmiﬂ, ikinci f›krada yer alan "müdürü" ibaresinden sonra gelmek üzere "(5345 say›l› Kanun uyar›nca vergi dairesi yetkisini haiz olarak kurulan ve faaliyete geçen vergi dairesi baﬂkanl›klar›nda, ilgili grup
müdürü ve/veya müdür)" ibaresi eklenmiﬂ ve metne iﬂlenmiﬂtir.
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‹htiyati tahakkukun neticeleri:
Madde 18 – Hakk›nda 17 nci madde gere¤ince muamele
yap›lan mükellefin mezkür maddede yaz›l› vergi, resim ve
cezalar›ndan matrah› belli olanlar, itirazl› olsun olmas›n, hesap edilen miktar üzerinden derhal tahakkuk ettirilir.
Geçmiﬂ y›llara ve cereyan etmekte olan y›l›n geçen aylar›na ait matrah› henüz belli olm›yan ve 17 nci maddede say›lan vergi, resim ve cezalar› geçici olarak ve harici karinelere göre takdir yolu ile tesbit ettirilen matrahlar üzerinden
hesaplan›r. Bu suretle hesap olunan vergi, resim ve bunlar›n
zam ve cezalar› derhal tahakkuk ettirilir.
Bu esasa göre tahakkuk eden vergi ve resimler ve bunlar›n zam ve cezalar› kanunlar›na göre ödeme zamanlar› gelmeden tahsil olunmaz. Ancak bunlar için derhal ihtiyati haciz tatbik olunur. 17 nci maddenin 3 üncü bendine giren hallerde ihtiyati haciz muvazaal› teﬂebbüsten vergi ve resim bak›m›ndan faydalananlar›n mallar› hakk›nda tatbik olunur.
Bu maddedeki geçici takdirler, takdir komisyonlar› taraf›ndan, talep tarihinden itibaren azami bir hafta içinde yap›l›r.
‹htiyati tahakkukun düzeltilmesi:
Madde 19 – Alaca¤›n hususi kanununa göre tahakkukundan sonra, ihtiyati tahakkukla hususi kanununa müstenit tahakkuk aras›ndaki fark hususi kanununa müstenit tahakkuka
göre düzeltilir.
Bu düzeltmenin yap›labilmesi için beyannameye müstenit tarhiyatta verilen beyannamenin tetkik edilerek kabul
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edilmiﬂ olmas›, itirazl› tarhiyatta kesinleﬂmenin vukuu, Devlet ﬁüras›na müracaat edilmiﬂ olan hallerde Devlet ﬁüras›ndan nihai bir karar›n ç›km›ﬂ olmas› laz›md›r.
‹htiyati tahakkuk mevzuu olan devre beyannamesinin,
verildi¤i tarihten itibaren en geç iki ay içinde tetkik› mecburidir. Bu müddet içinde tetkik yap›lmad›¤› takdirde, bu sebeple düzeltme geciktirilmez.
‹htiyati tahakkuka itiraz:
Madde 20 – Haklar›nda ihtiyati tahakkuk üzerine ihtiyati haciz tatbik olunanlar ihtiyati tahakkuk sebeplerine ve
miktar›na 15 inci madde gere¤ince itirazda bulunabilirler.
IV - Di¤er Korunma Hükümleri
Amme alacaklar›nda rüçhan hakk›:
Madde 21 – Üçüncü ﬂah›slar taraf›ndan haczedilen mallar paraya çevrilmeden evvel o mal üzerine amme alaca¤›
için de haciz konulursa bu alacak da hacze iﬂtirak eder ve
aralar›nda sat›ﬂ bedeli garameten taksim olunur. (Ek hüküm: 30/3/2006 – 5479/4 md.) Genel bütçeye gelir kaydedilen vergi, resim, harç ile vergi cezalar› ve bunlara ba¤l›
zam ve faizler için tatbik edilen hacizlerde 2004 say›l› ‹cra
ve ‹flas Kanununun 268 inci maddesinin birinci f›kras›n›n
son cümlesi hükmü uygulanmaz.
Rehinli alacakl›lar›n haklar› mahfuzdur. Ancak, gümrük
resmi, bina ve arazi vergisi gibi eﬂya ve gayrimenkulün ayn›ndan do¤an amme alacaklar› o eﬂya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan evvel gelir.
(De¤iﬂik son f›kra: 30/3/2006 – 5479/4 md.) Borçlunun
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iflas›, miras›n reddi ve terekenin resmi tasfiyeye tabi tutulmas› hallerinde amme alacaklar› imtiyazl› alacak olarak
2004 say›l› ‹cra ve ‹flas Kanununun 206 nc› maddesinin
üçüncü s›ras›nda, bu s›ran›n önceli¤ini alan alacaklar da dahil olmak üzere tüm imtiyazl› alacaklar ile birlikte iﬂleme tabi tutulur.(1)
---------------------------------------------------(1) De¤iﬂmeden önceki ﬂekil : Borçlunun iflas›, miras›n reddi ve terekenin resmi tasfiyeye tabi tutulmas› hallerinde amme alacaklar› hakk›nda ‹cra ‹flas Kanununun 206. Maddesindeki s›raya göre muamele yap›l›r.

Amme alacaklar›n› kesip ödemek mecburiyetinde
olanlar:
Madde 22 – Amme alaca¤›n› borçlusundan kesip tahsil
dairesine ödemek mecburiyetinde olan hakiki ve hükmi ﬂah›slar, bu vazifelerini kanunlar›nda veya bu kanunda belli
edilen zamanlarda yerine getirmedikleri takdirde, ödenmiyen alacak bu hakiki ve hükmi ﬂah›slardan bu kanun hükümlerine göre tahsil olunur.
Tahsil edilen amme alacaklar›ndan yap›lacak reddiyat
sebebiyle mahsuplar:
Madde 23 – Tahsil edilip de kanuni sebeplerle reddi icabeden amme alacaklar›, istihkak sahiplerinin reddiyat› yapacak olan amme idaresine olan muaccel borçlar›na mahsup
edilmek suretiyle reddolunur.
Umumi bütçeden reddedilen paralar aras›nda hususi idarelerle belediyelere ait olan k›s›mlar› ret ve mahsup olundu¤u senede bu idareler nam ve hesab›na ayr›lacak hisselerden
Hazinece tevkif ve mahsup olunur.
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‹ptal davas› aç›lmas›:
Madde 24 – Amme borçlusunun bu kanunun 27, 28, 29
ve 30 uncu maddelerinde yaz›l› tasarruf ve muamelerinin iptali için umumi mahkemelerde dava aç›l›r ve bu davalara di¤er iﬂlere takdimen umumi hükümlere göre bak›l›r.
‹ptal talebinde muhatap:
Madde 25 – ‹ptal borçlu ile hukuki muamelede bulunan
veya borçlu taraf›ndan kendilerine ödeme yap›lan kimselerle, bunlar›n mirasç›lar›na ve suiniyet sahibi di¤er üçüncü ﬂah›slara karﬂ› istenir.
Hükümsüz say›lmada zamanaﬂ›m›:
Madde 26 – 27, 28, 29 ve 30 uncu maddelerde sözü geçen tasarruflar›n vukuu tarihinden beﬂ y›l geçtikten sonra
mezkür maddelere istinaden dava aç›lamaz.
‹vazs›z tasarruflar›n hükümsüzlü¤ü:
Madde 27 – Amme alaca¤›n› ödememiﬂ borçlulardan,
müddetinde veya hapsen tazyik›na ra¤men mal beyan›nda
bulunm›yanlarla, mal› bulunmad›¤›n› bildiren veyahut beyan etti¤i mallar›n borcuna kifayetsizli¤i anlaﬂ›lanlar›n ödeme müddetinin baﬂlad›¤› tarihten geriye do¤ru iki y›l içinde
veya ödeme müddetinin baﬂlamas›ndan sonra yapt›klar› ba¤›ﬂlamalar ve ivazs›z tasarruflar hükümsüzdür.
Ba¤›ﬂlama say›lan tasarruflar:
Madde 28 – Yirmi yedinci maddenin tatbik› bak›m›ndan
aﬂa¤›daki tasarruflar ba¤›ﬂlama hükmündedir:
1. Üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan h›s›mlar›yle, eﬂler ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) s›hri
h›s›mlar aras›nda yap›lan ivazl› tasarruflar,
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2. Kendi verdi¤i mal›n, aktin yap›ld›¤› s›radaki de¤erine
göre borçlunun ivaz olarak pek aﬂa¤› bir fiyat kabul etti¤i
akitler,
3. Borçlunun kendisine yahut üçüncü bir ﬂah›s menfaatine kayd› hayat ﬂartiyle irat ve intifa hakk› tesis etti¤i akitler.
Hükümsüz say›lan di¤er tasarruflar:
Madde 29 – Amme alaca¤›n› ödemiyen borçlulardan
müddetinde veya hapsen tazyik›na ra¤men mal beyan›nda
bulunm›yanlarla, mal› bulunmad›¤›n› bildiren veyahut beyan etti¤i mallar›n borcuna kifayetsizli¤i anlaﬂ›lanlar›n ödeme müddetinin baﬂlad›¤› tarihten geriye do¤ru iki y›l içinde
veya ödeme müddetinin baﬂlamas›ndan sonra yapt›klar› tasarruflardan aﬂa¤›da belirtilenler hükümsüzdür:
1. Borçlunun teminat göstermeyi evvelce taahhüt etmiﬂ
oldu¤u haller müstesna olmak üzere borçlu taraf›ndan mevcut bir borcu temin için yap›lan rehinler,
2. Borca karﬂ›l›k para veya mütat ödeme vas›talar›ndan
gayr› bir suretle yap›lan ödemeler,
3. Vadesi gelmemiﬂ bir borç için yap›lan ödemeler.
Amme alaca¤›n›n tahsiline imkan b›rakmamak
maksadiyle yap›lan tasarruflar:
Madde 30 – Borçlunun mal› bulunmad›¤› veya borca yetmedi¤i takdirde amme alaca¤›n›n bir k›sm›n›n veya tamam›n›n tahsiline imkan b›rakmamak maksadiyle borçlu taraf›ndan yap›lan bir tarafl› muamelelerle borçlunun maksad›n›
bilen veya bilmesi laz›mgelen kimselerle yap›lan bütün muameleler tarihleri ne olursa olsun hükümsüzdür.
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Üçüncü ﬂah›slar›n haklar› ve mecburiyetleri:
Madde 31 – 27, 28, 29 ve 30 uncu maddelerde sözü edilen tasarruf ve muamelelerden faydalananlar elde ettiklerini,
elden ç›karm›ﬂlarsa takdir edilecek bedelini vermeye bu kanun hükümleri dairesinde mecburdurlar. Bunlar karﬂ›l›k olarak verdikleri ﬂeyden dolay› alacakl› amme idaresinden bir
talepte bulunamazlar.
Tasfiye halinde vazifeliler:
Madde 32 – Hükmi ﬂah›slar›n, tasfiyesinde bunlar›n
borçlu bulunduklar› amme alacaklar›n› ödeme ve bu kanun
hükümlerinin tatbik›yla ilgili vecibeleri tasfiye memurlar›na, hükmi ﬂahsiyeti olm›yan ortakl›klarla yabanc› kurumlar›n Türkiye'deki ﬂube, ajans ve mümessilliklerinin tasfiyesinde bunlar›n vecibeleri tasfiyeyi yürütenlere geçer.
Tasfiye halinde mesuliyet:
Madde 33 – Tasfiye memurlar› veya tasfiyeyi yürütenler,
tasfiyenin baﬂlad›¤›n› üç gün içinde ilgili tahsil dairelerine
bildirmek mecburiyetindedirler.
Tasfiye memurlar› veya tasfiyeyi yürütenler, amme idarelerinin her türlü alacaklar›n› ödemeden veya ödemek üzere
ay›rmadan önce tasfiye sonucunda elde edileni da¤›tamazlar
veya bunlar üzerinde her hangi bir ﬂekilde tasarrufta bulunamazlar. Aksi halde tahakkuk etmiﬂ ve edecek amme alacaklar›ndan tasfiye memurlar› veya tasfiyeyi yürütenler ﬂahsan
ve müteselsilen mesul olurlar. Bu mesuliyet yap›lan tasarruflar›n ifade etti¤i para miktar›n› geçemez.
Bunlar›n ödedikleri borçlar için amme alaca¤› ödenmeden
kendilerine da¤›t›m yap›lm›ﬂ olanlara rücu haklar› mahfuzdur.
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Ortakl›¤›n feshini isteme:
Madde 34 – Borçluya ait mal bulunmad›¤› veya amme
alaca¤›n› karﬂ›lamaya yetmedi¤i yahut borçlu veya ortakl›k
taraf›ndan bu kanuna göre teminat gösterilmedi¤i takdirde,
borçlunun sermayesi eshama münkasim olm›yan ortakl›klardaki hisselerinden amme alaca¤›n›n tahsili için genel hükümler dairesinde ortakl›¤›n feshi istenebilir.
Sermayesi eshama münkasim komandit ﬂirketlerinin komandite ﬂeriklerinin borçlar› için bu madde hükmü mezkür
ﬂirketler hakk›nda da tatbik olunur.
Limited ﬂirketlerin amme borçlar› (1)
Madde 35 – (De¤iﬂik: 22/7/1998 - 4369 21 Md.)
Limited ﬂirket ortaklar› ﬂirketten tahsil imkan› bulunmayan amme alaca¤›ndan sermaye hisseleri oran›nda do¤rudan
do¤ruya sorumlu olurlar ve bu Kanun hükümleri gere¤ince
takibe tabi tutulurlar.
---------------------------------------------------(1) Bu madde baﬂl›¤›, 29/7/1998 R.G. tarihli ve 4369 say›l› Kanunun 21. maddesiyle de¤iﬂtirilmiﬂ ve metne iﬂlenmiﬂtir.
De¤iﬂmeden önceki ﬂekil :
Limited Ortakl›klar›n Amme Borçlar›
Madde 35 : Limited ortakl›klar›n ödenmeyen ve tahsil imkan› bulunmayan amme borçlar›ndan dolay› ortaklar vazettikleri veya vaz’›n› taahhüt eyledikleri
sermaye miktar›nda do¤rudan do¤ruya mesul ve bu kanun hükümleri gere¤ince takibata tabi tutulurlar
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Kanuni Temsilcilerin Sorumlulu¤u
Mükerrer Madde 35 – (Ek: 25/5/1995 - 4108/11 md.)
Tüzel kiﬂilerle küçüklerin ve k›s›tl›lar›n, vak›flar ve cemaatler gibi tüzel kiﬂili¤i olmayan teﬂekküllerin mal varl›¤›ndan tamamen veya k›smen tahsil edilemeyen veya tahsil
edilemeyece¤i anlaﬂ›lan amme alacaklar›, kanuni temsilcilerin ve tüzel kiﬂili¤i olmayan teﬂekkülü idare edenlerin ﬂahsi
mal varl›klar›ndan bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
Bu madde hükmü, yabanc› ﬂah›s veya kurumlar›n Türkiye'deki mümessilleri hakk›nda da uygulan›r.
Tüzel kiﬂilerin tasfiye haline girmiﬂ veya tasfiye edilmiﬂ
olmalar›, kanuni temsilcilerin tasfiyeye giriﬂ tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklar›n› kald›rmaz.
Temsilciler, teﬂekkülü idare edenler veya mümessiller, bu
madde gere¤ince ödedikleri tutarlar için as›l amme borçlusuna rücu edebilirler.
Birleﬂme, devir, bölünme ve ﬂekil de¤iﬂtirme halleri: (1)
Madde 36 – (De¤iﬂik : 20/6/2001 - 4684/24 md.)
Bu kanunun tatbiki bak›m›ndan:
a) ‹ki veya daha ziyade hükmi ﬂahs›n birleﬂmesi halinde yeni kurulan hükmi ﬂah›s,
b) Devir halinde devir alan hükmi ﬂah›s,
c) Bölünme halinde bölünen hükmü ﬂahs›n varl›klar›n› devralan hükmi ﬂah›slar,
d) ﬁekli de¤iﬂtirme halinde yeni hükmi ﬂah›s,
Birleﬂen, devir al›nan veya eski ﬂekildeki hükmi ﬂah›s veya
ﬂah›slar›n yerine geçer.
37

Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Mevzuat›
istanbul smmmo

---------------------------------------------------(1) Bu madde baﬂl›¤›; “Birleﬂme, devir ve ﬂekil de¤iﬂtirme halleri” iken,
3/7/2001 R.G. tarihli ve 4684 say›l› Kanunla metne iﬂlendi¤i ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir. De¤iﬂmeden önceki ﬂekil :
Birleﬂme Devir ve ﬁekil De¤iﬂtirme Halleri
Madde 36 – Bu Kanunun tatbiki bak›m›ndan:
a) ‹ki veya daha ziyade hükmi ﬂahs›n birleﬂmesi yeni kurulan hükmi ﬂah›s,
b) Devir halinde devir alan hükmi ﬂah›s,
c) ﬁekil de¤iﬂtirme halinde yeni hükmi ﬂah›s,
Birleﬂilen, devir al›nan veya eski ﬂekildeki hükmi ﬂah›s ve ﬂah›slar›n yerine geçer.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ödeme
Ödeme zaman› ve önce ödeme:
Madde 37 – Amme alacaklar› hususi kanunlar›nda belli
edilen zamanlarda ödenir.
Hususi kanunlar›nda ödeme zaman› tesbit edilmemiﬂ amme alacaklar› Maliye Vekaletince belirtilecek usule göre yap›lacak tebli¤den itibaren bir ay içinde ödenir.
Bu ödeme müddetinin son günü amme alaca¤›n›n vadesi
günüdür.
Amme borçlusu isterse borcunu belli zamanlardan önce
ödiyebilir.
Taksitlerin zaman›nda ödenmemesi:
Madde 38 – (22/7/1998 - 4369/82 md. ile 1.1.1999’dan
geçerli olmak üzere yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r)(1).
----------------------------------------(1). Kald›r›lmadan Önceki ﬁekil : Madde 38 – Taksitle ödenmesi gereken amme alaca¤›n›n taksitleri vadesinde ödenmezse alaca¤›n tamam› muaccel olur.
Haczedilen malar›n paraya çevrilmesinden önce paraya çevirme tarihine kadar
yap›lan takip giderleri, gecikme zamlar› ve varsa cezalar› alaca¤›n tamam›n›
muaccel k›lan taksitle beraber r›za ile ödendi¤i takdirde di¤er taksitler as›l ödeme sürelerinde tahsil olunur.

Ödeme yeri:
Madde 39 – Hususi kanunlar›nda ödeme yeri gösterilmemiﬂ amme alacaklar›, borçlunun ikametgah›n›n bulundu¤u
yer tahsil dairesine ödenir.
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Hususi kanunlar›nda ödeme yeri gösterilmiﬂ olsun olmas›n borçlunun alacakl› tahsil dairesindeki hesab› bildirmek ﬂartiyle bu yerin belediye s›n›rlar› d›ﬂ›ndaki tah
sil dairelerine de ödeme yap›labilir. Bu f›kra gere¤ince yap›lacak ödemeler tahsildarlara yap›lamaz.
Ödeme ﬂekli, makbuz:
Madde 40 – Ödeme, alacakl› tahsil dairesinin salahiyetli
ve mesul memurlar› taraf›ndan verilecek makbuz karﬂ›l›¤›
yap›l›r.
(Ek f›kra: 25/12/2003-5035/3 md. Yürürlük:1.1.2004)
Maliye Bakanl›¤›, ödemenin özel ödeme ﬂekilleri kullan›lmak suretiyle yap›lmas› zorunlulu¤unu getirmeye yetkilidir.
Bu yetki; tahsil daireleri, amme alaca¤›n›n türü, ödeme zaman› ve bulundu¤u safhalar itibar›yla topluca veya ayr› ayr›
kullan›labilir.
Makbuz karﬂ›l›¤› yap›lm›yan ödemelerle selahiyetli ve
mesul memurlardan baﬂkalar›na yap›lan ödemeler amme
alaca¤›na mahsup edilemez.
Amme alacaklar›n›n tahsilinde kullan›lan makbuzlar›n
ﬂeklini ilgili amme idareleri tayin eder.
Borçlular makbuzlar›n› amme alaca¤›n›n tahsil zamanaﬂ›m› müddeti sonuna kadar saklamaya ve selahiyetli memurlarca istendi¤inde göstermeye mecburdurlar.
Makbuzun borçluya posta ile gönderilmesi gerekti¤i hallerde posta masraf› alacakl› amme idaresine aittir.
Hususi kanunlar›ndaki makbuz verilmesinden baﬂka ﬂekillerde yap›lan tahsilata ait hükümler mahfuzdur.
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Hususi ödeme ﬂekilleri:
Madde 41 – Maliye Vekaletinin tayin edece¤i yerlerde,
nevileri mezkür Vekaletçe tesbit edilecek amme alacaklar›,
bu Vekaletçe isimleri belirtilecek bankalar delaletiyle veya
postaneler vas›ta k›l›nmak suretiyle ödenebilir.
Maliye Vekaleti bu madde gere¤ince ödeme yap›lmas›n›
ihtiyar etti¤i takdir, ödemenin:
1. Çizgili çek kullan›lmak suretiyle,
2. Mükellef hesab›ndan ayn› bankadaki ilgili vergi dairesi
veya Merkez Bankas› hesab›na münakale suretiyle,
3. Vergi dairelerinin veya Merkez Bankas›n›n hesab› bulunan bankalara bu daireler hesab›na ödeme suretiyle,
4. Postaneler vas›ta k›l›nmak suretiyle,
5. (Ek: 30/7/2003-4962/2 md. Yürürlük: 7.8.2003) Banka
kart›, kredi kart› ve benzeri kartlar kullan›lmak suretiyle, yap›lmas›n› düzenlemeye selahiyetlidir.
(Ek: 31/1/1984 - 2975/1 md.; de¤iﬂik: 24/3/1988 3418/34 md.) Bankalarca tahsil edilen veya banka kart›, kredi kart› ve benzeri kartlar kullan›m› karﬂ›l›¤› olarak ödenmesi gereken paralar›n T.C. Merkez Bankas›na aktar›lmas› süresi, tahsil edildikleri tarihten itibaren azami 7, kredi kart› ile
yap›lan ödemelerde, iﬂlem tarihini takip edene günden itibaren azami 20, postaneler vas›ta k›l›nmak suretiyle yap›lan
ödemelerde, yap›lan ödemelerin ilgili vergi dairelerine intikal ettirilme süresi, ödemenin yap›ld›¤› tarihten itibaren azami 10 gündür.(1)
(Ek: 31/1/1984 - 2975/1 md.; De¤iﬂik: 30/7/2003-4962/2 md.)
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Maliye Bakanl›¤› bu süreyi aﬂmamak üzere alacak türleri
ve/veya bankalar itibar›yla farkl› süreler tayin etmeye yetkilidir.
(Ek: 31/1/1984 - 2975/1 md.; degiﬂik: 24/3/1988 - 3418/34
md.) Bankalarca tahsil edilen veya banka kart›, kredi kart›
ve benzeri kartlar kullan›m› karﬂ›l›¤› olarak ödenmesi gereken paralar süresinde T.C. Merkez Bankas›na aktar›lmad›¤›,
postaneler vas›tas›yla yap›lan ödemeler süresinde vergi dairelerine intikal ettirilmedi¤i takdirde, sözkonusu amme alaca¤›, tahsilat› yapan bu kuruluﬂlardan gecikme zamm› tatbik
edilmek suretiyle tahsil edilir.(1)
(Ek: 31/1/1984 - 2975/1 md.; de¤iﬂik: 24/3/1988 3418/34 md.) Tahsilat› yapan veya banka kart›, kredi kart›
ve benzeri kartlar kullan›m›ndan dolay› ödeme yapmas› gereken banka ﬂube müdürleri, tahsil edilen paralar›n belirlenen sürelerde T.C. Merkez Bankas›na aktar›lmas›ndan, postane veya posta çek merkezi müdürleri ise postane vas›ta k›l›narak yap›lan ödemelerin belirlenen sürelerde ilgili vergi
dairelerine intikal ettirilmesinden sorumludurlar.(1) (2)
(Ek: 31/1/1984 - 2975/1 md.; De¤iﬂik: 24/3/1988 3418/34 md.; ‹ptal: Anayasa Mahkemesinin 23/3/2004
tarihli ve E. 2001/119 , K. 2004/37 say›l› Karar› ile.)(3)
(Ek: 30/7/2003-4962/2 md. Yürürlük :7.8.2003) Bankalar amme alacaklar›n›n kredi kart› ile ödenmesi s›ras›nda
amme borçlusundan komisyon alabilirler. Maliye Bakanl›¤›,
kredi kart› kullan›lmak suretiyle yap›lacak ödemelerde komisyon ödenmemesi için amme alaca¤›n›n vade tarihinden
(bu tarih dahil) azami 20 gün öncesine kadar belirlenecek bir
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sürede ödeme yap›lmas› ﬂart›n› getirmeye, ödemelerin; komisyonsuz veya komisyon karﬂ›l›¤› yap›lma ﬂekillerinden
birini veya her ikisini birlikte kulland›rmaya yetkilidir.
––––––––––––––––––––
(1) 30/7/2003 tarihli ve 4962 say›l› Kanunun 7.8.2003’de yürürlü¤e giren 2
nci maddesiyle;
a) Üçüncü f›kraya, "veya banka kart›, kredi kart› ve benzeri kartlar kullan›m›
karﬂ›l›¤› olarak ödenmesi gereken" ibaresi ve "kredi kart› ile yap›lan ödemelerde, iﬂlem tarihini takip eden günden itibaren azami 20,"; beﬂinci f›kras›na "veya banka kart›, kredi kart› ve benzeri kartlar kullan›m› karﬂ›l›¤› olarak ödenmesi gereken"; alt›nc› f›kras›na "veya banka kart›, kredi kart› ve benzeri kartlar
kullan›m›ndan dolay› ödeme yapmas› gereken" ibareleri eklenmiﬂ ve iﬂlenmiﬂtir.
b) Dördüncü f›kras› “Maliye ve Gümrük Bakanl›¤› bu süreyi aﬂmamak üzere
bankalar itibariyle farkl› süreler tayin etmeye yetkilidir.” iken metne iﬂlendi¤i
ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
(2) Bu f›krada yer alan “postane ve posta çek merkezleri müdürleri” ile ilgili
olarak 2/3/1950 tarihli ve 5584 say›l› Kanunun Mükerrer 66 nc› Maddesine bak›n›z.
(3) Anayasa Mahkemesi taraf›ndan iptal edilen f›kra : Tahsilat› yapan veya
ödemede bulunmas› gereken ilgili kuruluﬂlar›n, bu görevleri süresinde yerine
getirmeyen sorumlular›ndan, ödemeye konu amme alaca¤›n›n % 10’u nispetinde ayr›ce ceza tahsil olunur.

Çekle veya münakale emri ile ödemeye ait hususi
hükümler:
Madde 42 – Çizgili çekle yap›lan ödemeler Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir, ancak:
1. Amme alaca¤›n›n ödenmesi için düzenlenen çek ilgili
vergi dairesi ad›na, emre muharrer olmad›¤› kayd› ile ve bir
banka üzerine çekilir. Alaca¤›n teﬂhisine yaramak ve Ticaret
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Kanununa ayk›r› olmamak üzere çek üzerine dercedilecek
malümat› tesbit etmeye Maliye Vekaleti salahiyetlidir.
2. Çek veya münakale emrinin veya banka kart›, kredi
kart› ve benzeri kartlar ile yap›lan ödemenin herhangi bir sebeple tediye edilmemesi halinde amme alacakl›s›n›n borçluya karﬂ› rücu hakk› mahfuzdur.(1)
2 numaral› f›kra gere¤ince muamele yap›ld›¤› takdirde
çek veya münakale emrinin kabul edilmemesi keyfiyeti tevsik ve bu durum münakale istiyene, keﬂideciye veya bunlar›n temsilcilerine tebli¤ edilerek kabul edilmiyen çek iade
olunur.
__________________
(1) 30/7/2003 tarihli ve 4962 say›l› Kanunun 7.8.2003 tarihinde yürürlü¤e giren 17 nci maddesiyle, 42 nci maddenin birinci f›kras›n›n (2) numaral› bendinde yer alan "Çek veya münakale emrinin" ibaresi, "Çek veya münakale emrinin veya banka kart›, kredi kart› ve benzeri kartlar ile yap›lan ödemenin" ﬂeklinde; de¤iﬂtirilmiﬂ ve metne iﬂlenmiﬂtir.

Çeklerde tanzim tarihi:
Madde 43 – (De¤iﬂik: 31/1/1984 - 2975/2 md.)
Çekler tahsil dairesine, postaya veya bankaya verildi¤i tarihle veya en çok bir gün evvelki tarihle tanzim edilmiﬂ olmal›d›r. Daha eski tarihli çekler kabul edilmez.
Hususi ödeme ﬂekillerinde ödeme tarihi:
Madde 44 – (De¤iﬂik birinci f›kra: 25/5/1995 - 4108/12
md.) 41 inci maddeye göre yap›lan ödemelerde çekin tahsil
dairesine veya bankaya verildi¤i, paran›n bankaya veya postaneye yat›r›ld›¤›, banka kart›, kredi kart› ve benzeri kartlar
44

Birinci K›s›m - Genel Esaslar

ile yap›lan ödemelerde iﬂlemin kartla yap›ld›¤›, münakale
emri üzerine paran›n tahsil dairesi hesab›na geçti¤i gün ödeme yap›lm›ﬂ say›l›r.(1)
42 nci maddenin 2 numaral› f›kras› hükmü mahfuzdur.
__________________
(1) 30/7/2003 tarihli ve 4962 say›l› Kanunun 7.8.2003 tarihinde yürürlü¤e giren 17 nci maddesiyle, 44 üncü maddesinin birinci f›kras›nda yer alan" paran›n
bankaya veya postaneye yat›r›ld›¤›," ibaresi, "paran›n bankaya veya postaneye
yat›r›ld›¤›, banka kart›, kredi kart› ve benzeri kartlar ile yap›lan ödemelerde iﬂlemin kartla yap›ld›¤›," ﬂeklinde de¤iﬂtirilmiﬂ ve metne iﬂlenmiﬂtir.

Vergi cüzdanlar›:
Madde 45 – (De¤iﬂik: 31/1/1984 - 2975/4 md.)
Vergi, resim gibi belli bir amme alaca¤› ile devaml› surette mükellef tutulanlar ad›na tahakkuk ettirilen amme alacaklar› ile bunlardan yap›lan tahsilat› göstermek üzere vergi
cüzdanlar› düzenlenir.
Vergi cüzdanlar›n›n fiyat›n›, ihtiva edece¤i bilgileri, cüzdan almaya dair ﬂekil ve esaslar›, hangi vergiler hakk›nda
uygulanaca¤›n›, kimlere verilece¤ini ve uygulama zaman›n›
tespitte Maliye ve Gümrük Bakanl›¤› yetkilidir. Di¤er amme
idareleri, alacaklar›n›n mahiyetine uygun olarak bu cüzdanlar›n ﬂeklinde ve kullan›l›ﬂ tarz›nda de¤iﬂiklik yapabilirler.
Vergi cüzdan› mükelleflere bedeli karﬂ›l›¤›nda verilir.
Vergi cüzdanlar›ndaki her türlü bilgiler tahsil daireleri taraf›ndan, tahsile dair kay›tlar ise tahsil daireleri, postaneler
veya bankalar taraf›ndan yaz›l›r, imzalan›r ve mühürlenir.
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Tahsil daireleri, bankalar ve postaneler taraf›ndan vergi
cüzdanlar›na yap›lan kay›tlar damga vergisinden muaft›r.
Ödemenin ispat›:
Madde 46 – (De¤iﬂik birinci f›kra: 31/1/1984 - 2975/5
md.) Amme alaca¤›n›n ödendigi, selahiyetli ve mesul memurlar taraf›ndan verilen makbuzlar ile tahsil daireleri, bankalar veya postaneler taraf›ndan vergi cüzdanlar›na yaz›larak, imzalan›p mühürlenen tahsile ait kay›tlarla ispat olunabilir.
42 nci maddenin 2 numaral› f›kras› hükmü mahfuzdur.
Ödemenin mahsup edilece¤i alacaklar:
Madde 47 – (De¤iﬂik: 22/7/1998 - 4369/22 md. Yürürlük:
1.1.1999) (1)
Amme alaca¤›na karﬂ›l›k r›zaen yap›lan ödemeler s›ras›yla; ödeme süresi baﬂlam›ﬂ henüz vadesi geçmemiﬂ,
içinde bulunulan takvim y›l› sonunda zaman aﬂ›m›na u¤rayacak, ayn› tarihte zaman aﬂ›m›na u¤rayacak alacaklarda her birine orant›l› olarak, vadesi önce gelen ve teminats›z veya az teminatl› olana mahsup edilir. Ödemenin, alacak asl› ile fer’ilerinin tamam›n› karﬂ›lamamas› halinde
mahsup alaca¤›n as›l ve fer’ilerine orant›l› olarak yap›l›r.
Amme alaca¤›na karﬂ›l›k cebren tahsil olunan paralar, önce paray› tahsil eden dairenin, artarsa ayn› amme idaresinin
takibe iﬂtirak etmiﬂ olan di¤er alacakl› tahsil dairelerinin takip konusu alacak asl› ve fer’ilerine orant›l› olarak mahsup
edilir.
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(1). De¤iﬂmeden Önceki ﬁekil : Madde 47 : Amme alaca¤›na karﬂ›l›k cebren tahsil olunan paralar önce paray› tahsil
eden dairenin takip mevzuu olan alaca¤›n›n asl›na, sonra ceza, zam ve takip giderleri gibi fer’ilerine, amme alaca¤› k›smen teminatl› ise önce teminat› bulunmayan k›s›mlara, artarsa borçlunun ayn› amme idaresinin takibe iﬂtirak etmiﬂ
olan di¤er alacakl› tahsil dairelerine olan borçlar›na ayn› s›ra gere¤ince mahsup edilir.
Amme alaca¤›na karﬂ› r›zaen yap›lan ödemeler aﬂa¤›daki s›raya göre:
a) Daha evvel zamanaﬂ›m›na u¤rayacak olana,
b) Borçlar ayn› tarihte zamanaﬂ›m›na u¤rayacaksa her borca, borçla mütenasip bir miktar,
c) Teminats›z veya az teminatl› olana
Mahsup edilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tecil, Tehir, Gecikme Zamm›
Tecil:
Madde 48 – (De¤iﬂik birinci f›kra: 30/5/1985 - 3209/1
md.) Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuﬂ mallar›n paraya çevrilmesi amme
borçlusunun çok zor duruma düﬂürecekse, borçlu taraf›ndan
yaz› ile istenmiﬂ ve teminat gösterilmiﬂ olmak ﬂart›yla, alacakl› amme idaresince veya yetkili k›laca¤› makamlarca;
vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme
masraf›, vergi cezas›, para cezas› ve gecikme zamm› alacaklar› iki y›l›, bu alacaklar d›ﬂ›nda kalan amme alacaklar› ise
beﬂ y›l› geçmemek üzere ve faiz al›narak tecil olunabilir.
(Ek: 31/1/1984 - 2975/6 md.) Borcunun tecilini talep
eden ancak, talepleri uygun görülmeyerek reddedilen borçlular söz konusu borçlar›n› reddin tebli¤i tarihinden itibaren
idarece 30 güne kadar verilebilecek ödeme süresi içinde
ödedikleri takdirde bu amme alaca¤› ödendi¤i tarihe kadar
faiz al›nmak suretiyle tecil olunur.
Tecil salahiyetini kullanacak ve bu salahiyeti devredecek
olanlar, Devlete ait amme alacaklar›nda ilgili vekiller, vilayet hususi idarelerine ait amme alacaklar›nda valiler, belediyelere ait amme alacaklar›nda belediye reisleridir.
Teminat, asli ve fer'i amme alacaklar›n› karﬂ›l›yacak miktarda olur. Haciz yap›lm›ﬂsa mahcuz mal de¤eri tutar›nca teminat yerine geçer.
Tecilde taksit zamanlar› ve di¤er ﬂartlar tecile salahiyetli
makamlarca tesbit olunur.
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Tecil ﬂartlar›na riayet edilmemesi, de¤erini kaybeden teminat›n veya mahcuz mallar›n tamamlanmamas› veya yerlerine baﬂkalar›n›n gösterilmemesi hallerinde amme alaca¤›
muaccel olur. (Ek:25/5/1995-4108/13 md.) Tecil edilen amme alaca¤›n›n gecikme zamm› tatbik edilmeyen alacaklardan olmas› halinde, ödenen tecil faizleri iade veya mahsup
edilmez.
----------------------------------------------NOT : TEC‹L FA‹Z ORANLARI :
438 seri no’lu Tahsilat Genel Tebli¤i ile 28.4.2006 tarihinden
itibaren y›ll›k % 24
434 seri no’lu Tahsilat Genel Tebli¤i ile 4.3.2005 tarihinden itibaren y›ll›k % 30
429 seri no’lu Tahsilat Genel Tebli¤i ile 12.11.2003 tarihinden
itibaren y›ll›k % 36
421seri no’lu Tahsilat Genel Tebli¤i ile 2.2.2002 tarihinden itibaren y›ll›k % 60
416 seri no’lu Tahsilat Genel Tebli¤i ile 31.3.2001 tarihinden
itibaren y›ll›k % 72
412 seri no’lu Tahsilat Genel Tebli¤i ile 21.12.2000 tarihinden
itibaren y›ll›k % 36
409 seri no’lu Tahsilat Genel Tebli¤i ile 25.1.2000 tarihinden
itibaren y›ll›k % 48
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‹cran›n kaza mercilerince tehiri:
Madde 49 – ‹darece tecil edilmiﬂ bir amme alaca¤› hakk›nda kaza mercilerince icran›n tehiri karar› verilmiﬂse: Kaza mercilerinin tehir müddeti tecil müddetinden az oldu¤u
takdirde; tecil olunan alacak icran›n tehiri müddetinin sonundan tecil müddeti sonuna kadar olan müddet içinde ve
kaza mercilerinin tehiri dolay›siyle zaman›nda ödenmemiﬂ
borç miktariyle birlikte yeniden taksite ba¤lanarak al›n›r.
Kaza mercilerinin tehir müddeti tecil müddetinden çok ise;
evvelce yap›lan tecil hükümsüzdür.
Takibat›n kaza mercilerine tehiri iki senelik tecil müddetini aﬂt›¤› takdirde tecil müddeti uzat›lmaz.
Ölüm halinde takibin geri b›rak›lmas›:
Madde 50 – Kar›s› yahut kocas›, kan ve s›hriyet itibariyle usul veya furuundan birisi ölen borçlu hakk›ndaki takip
ölüm günü ile beraber üç gün için geri b›rak›l›r.
Borçlunun ölümü halinde terekenin borçlar›ndan dolay›
ölüm günü ile beraber üç gün için takip geri b›rak›l›r. üç günün bitiminden terekenin borçlar› için takibata devam olunur.
Mirasç›lar, miras› kabul veya ret etmemiﬂlerse bu hususta Medeni Kanundaki muayyen müddetler geçinceye kadar
takip geri b›rak›l›r.
Gecikme Zamm›, Nispet ve Hesab›:
Madde 51- (De¤iﬂik: 25/12/2003-5035/4 md.)(1)
Amme alaca¤›n›n ödeme müddeti içinde ödenmeyen k›sm›na vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayr› ayr›
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% 4 oran›nda gecikme zamm› tatbik olunur. Ay kesirlerine
isabet eden gecikme zamm› günlük olarak hesap edilir.
Gecikme zamm› birmilyon liradan az olamaz.
Gecikme zamm›; 213 say›l› Vergi Usul Kanununa göre
uygulanan vergi ziya› cezalar›nda bu madde uyar›nca belirlenen oranda, mahkemeler taraf›ndan verilen ve ceza mahiyetinde olan amme alacaklar›nda ise bu oran›n yar›s› ölçüsünde uygulan›r. Bunlar›n d›ﬂ›ndaki ceza mahiyetinde olan
amme alacaklar›na gecikme zamm› tatbik edilmez.
Bakanlar Kurulu, gecikme zamm› oranlar›n› aylar itibar›yla topluca veya her ay için ayr› ayr›, yüzde onuna kadar
indirmeye, gecikme zamm› oran› ile gecikme zamm› asgari
tutar›n› iki kat›na kadar art›rmaya, ayr›ca gecikme zamm›
oran›n› aylar itibar›yla farkl› olarak belirlemeye ve gecikme
zamm›n› bileﬂik faiz usulüyle ayl›k, üç ayl›k, alt› ayl›k veya
y›ll›k olarak hesaplatmaya yetkilidir.
--------------------------------------------------------(1) (De¤iﬂmeden önceki ﬂekli) Madde 51 - (3946 say›l› Kanunun 3'üncü
maddesiyle de¤iﬂen madde) Amme alaca¤›n›n ödeme müddeti içinde ödenmeyen k›sm›na vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayr› ayr› % 9 gecikme zamm› tatbik olunur. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir.
Gecikme zamm› (4369 say›l› Kanunun 81/B-2 nci maddesi ile de¤iﬂen ibare)
500.000 Liradan az olamaz.
(4786 say›l› Kanunun 2 inci maddesiyle de¤iﬂen f›kra. Yürürlük;
15.01.2003) Gecikme zamm›; 213 say›l› Vergi Usul Kanununa göre uygulanan
vergi ziya› cezalar›nda bu madde uyar›nca belirlenen oranda, mahkemeler taraf›ndan verilen ve ceza mahiyetinde olan âmme alacaklar›nda ise bu oran›n yar›s› ölçüsünde uygulan›r.
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Bakanlar Kurulu, gecikme zamm› nispetlerini aylar itibariyle topluca veya her
ay için ayr› ayr›, (4369 say›l› Kanunun 81/B-4 üncü maddesi ile de¤iﬂen ibare)
% 10 una kadar indirmeye, bir kat›na kadar art›rmaya ve gecikme zamm› asgari miktar›n› 3 kat›na kadar art›rmaya yetkilidir.
NOTLAR :
A. 21/4/2006 tarihli ve 26146 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 3/4/2006 tarihli ve 2006/10302 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›n›n eki Karar›n 1 inci maddesiyle, birinci f›krada bulunan gecikme zamm› oran› her ay için ayr› ayr› uygulanmak üzere % 2,5 olarak belirlenmiﬂtir. Önceki oranlar ve uygulanma tarihleri aﬂa¤›daki gibidir.
YÜRÜRLÜK TAR‹HLER‹NE GÖRE GEC‹KME ZAMMI ORANLARI
Gecikme
Dönemler
Zamm› Oran›
Yasal Düzenleme
(Ayl›k)
31.08.1995 - 31.01.1996 tarihleri
95/7138 Say›l› BKK
% 10
aras›nda
01.02.1996 - 08.07.1998 tarihleri
% 15
96/7798 Say›l› BKK
aras›nda
09.07.1998 - 20.01.2000 tarihleri
% 12
98/11331 Say›l› BKK
aras›nda
21.01.2000 - 01.12.2000 tarihleri
% 6
2000/7 Say›l› BKK
aras›nda
02.12.2000 - 28.03.2001 tarihleri
% 5
2000/1555 Say›l› BKK
aras›nda
29.03.2001 - 30.01.2002 tarihleri
% 10
2001/2175 Say›l› BKK
aras›nda
31.01.2002 - 11.11.2003 tarihleri
% 7
2002/3550 Say›l› BKK
aras›nda
12.11.2003 - 01.03.2005 tarihleri
%4
2002/6345 Say›l› BKK
aras›nda
02.03.2005-20.04.2006 tarihleri
%3
2005/8551 Say›l› BKK
aras›nda
2006/10302 Say›l›
21.04.2006 tarihinden itibaren
%2,5
BKK
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B. Sosyal Sigortalar Kurumunun süresinde ödenmeyen prim ve di¤er alacaklar›nda 506 say›l› Kanunun 80. maddesi hükmü, Ba¤-Kur’un süresinde ödenmeyen prim ve di¤er alacaklar›nda ise 1479 say›l› Kanunun 53. maddesi hükmü
uygulanmaktad›r. Sosyal Sigortalar Kurumunun süresinde ödenmeyen prim ve
di¤er alacaklar›nda uygulanan gecikme zamm› oranlar› aﬂa¤›da gösterilmiﬂtir
(Kurumun gecikme zamm› hesaplanmas›na iliﬂkin ayr›nt›l› aç›klamas› için
12.12.2003 tarih ve 16-305, 29.01.2004 tarih ve 16-306 Ek say›l› SSK Genelgelerine bak›n›z)
SSK GEC‹KME ZAMMI ORANLARI (Ayl›k)
Ay/Y›l
2003
2004
2005
2006
2007
Ocak
ﬁubat




1.91
1.81

1.49
1.36

1.10
1.10

1,56
1,45

Mart



1.84

1.32

1.09

1,52

Nisan
May›s




1.75
2.13

1.33
1.34

1.09
1.17

1,47


Haziran
Temmuz




2.05
1.97

1.22
1.25

1.40
1.64




A¤ustos

2,77

1.87

1.25

1.56



Eylül
Ekim

2.35
2.16

1.91
1.73

1.16
1.14

1.61
1,67




Kas›m
Aral›k

2.12
2.07

1.73
1.75

1.11
1.11

1,59
1,63




Gecikme zamm›nda tatbik müddeti ve di¤er hükümler:
Madde 52 – (De¤iﬂik: 31/1/1984 - 2975/8 md.)
Gecikme zamm›n›n tatbik müddeti, amme alaca¤›n›n tecilinde tecilin yap›ld›¤›, iflas halinde iflas›n aç›ld›¤›, aciz halinde bu durumun sabit oldu¤u güne kadar olan müddettir.
Gecikme zamm›n›n önceden borçluya bildirilmesi gerekmez.
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Asl›n ödenmiﬂ olmas› gecikme zamm›n›n takip ve tahsiline mani de¤ildir.
Köylerde gecikme zamm›:
Madde 53 – (De¤iﬂik birinci f›kra: 26/11/1980 - 2347/5
md.) Maliye Bakanl›¤›nca tespit ve ilan edilecek vergiler
hariç olmak üzere belediye s›n›rlar› d›ﬂ›ndaki köylerde tahsildarlar taraf›ndan tahsil olunan amme alacaklar› ödeme süresi içinde ödenmedi¤i takdirde bunlar için yaln›z % 10 gecikme zamm› uygulan›r.
Ödeme müddeti geçmiﬂ olmas›na ra¤men tahsildarlar›n
gidemedi¤i köylerdeki borçlulara bu zam, tahsildar›n ilk u¤rad›¤› zaman içinde borçlar›n› ödemedikleri takdirde tatbik
olunur.
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‹K‹NCi KISIM
Amme Alaca¤›n›n Cebren Tahsili
B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Cebren Tahsil ve Takip Esaslar›
Cebren tahsil ve ﬂekilleri:
Madde 54 – Ödeme müddeti içinde ödenmiyen amme
alaca¤› tahsil dairesince cebren tahsil olunur. Cebren tahsil
aﬂa¤›daki ﬂekillerden herhangi birinin tatbik› suretiyle yap›l›r:
1. Amme borçlusu tahsil dairesine teminat göstermiﬂse,
teminat›n paraya çevrilmesi yahut kefilin takibi,
2. Amme borçlusunun borcuna yetecek miktardaki mallar›n›n haczedilerek paraya çevrilmesi,
3. Gerekli ﬂartlar bulundu¤u takdirde borçlunun iflas›n›n
istenmesi.
Ödeme emri:
Madde 55 – Amme alaca¤›n› vadesinde ödemiyenlere, 7
gün içinde borçlar›n› ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmalar› luzumu bir "Ödeme emri" ile tebli¤ olunur.
Ödeme emrinde borcun as›l ve ferilerinin mahiyet ve
miktarlar› nereye ödenece¤i, müddetinde ödemedi¤i veya
mal bildiriminde bulunmad›¤› takdirde borcun cebren tahsil
ve borçlunun mal bildiriminde bulununcaya kadar üç ay›
geçmemek üzere hapis ile tazyik olunaca¤›, gerçe¤e ayk›r›
bildirimde bulundu¤u takdirde hapis ile cezaland›r›laca¤›
kay›tl› bulunur. Ayr›ca, borçlunun 114 üncü maddedeki va55
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zifeleri ve bu vazifeleri yerine getirmedi¤i takdirde hakk›nda tatbik edilecek olan ceza bu ödeme emrinde kendisine
bildirilir.
Belediye hududu d›ﬂ›ndaki köylerde bulunan borçlulara
ödeme emirleri muhtarl›kça tebli¤ olunur. Ödeme emirlerinin muhtarl›¤a tevdii tarihinden itibaren 15 gün içinde tebligat yap›lmad›¤› takdirde ödeme emirleri tebli¤ edilmemiﬂ
olan borçlular›n isimleri ödeme emri hüküm ve mahiyetindeki bir "ödeme cetveline" al›narak borçlular borçlar›n› ödemeye ve mal bildiriminde bulunmaya ça¤›r›l›rlar. Ödeme
cetveli köy ihtiyar kurulu kap›s›na bir örne¤i de köyde herkesin görebilece¤i umumi bir mahalle 10 gün müddetle as›lmak suretiyle tebli¤ olunur ve cetvelin as›ld›¤› Köy muhtarl›¤›nca münadi vas›tasiyle ilan olunur. Cetvel as›l›rken ve
indirilirken keyfiyet muhtarl›kça zab›t varakas›yle tesbit
edilir. Cebren tahsil ve takip ödeme emrinin tebli¤i veya
ödeme cetvelinin indirilmesi tarihinde baﬂlam›ﬂ olur.
Borcunu vadesinde ödemiyenlere ait mallar› elinde bulunduran üçüncü ﬂah›slardan bu mallar› 7 gün içinde bildirmeleri istenir.
Teminatl› alacaklarda takip:
Madde 56 – Karﬂ›l›¤›nda teminat gösterilmiﬂ bulunan
amme alaca¤› vadesinde ödenmedi¤i takdirde, borcun 7 gün
içinde ödenmesi, aksi halde teminat›n paraya çevrilece¤i veya di¤er ﬂekillerle cebren tahsil devam olunaca¤› borçluya
bildirilir. 7 gün içinde borç ödenmedi¤i takdirde teminat bu
kanun hükümlerine göre paraya çevrilerek amme alaca¤›
tahsil edilir.
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Kefil ve yabanc› ﬂah›s veya kurumlar mümessillerini
takip:
Madde 57 – Kefil ve yabanc› ﬂah›s veya kurumlar›n mümessilleri bu kanun hükümlerine göre ve aynen as›l borçlular›n tabi tutulduklar› usullerle takip olunur.
Ödeme emrine itiraz:
Madde 58 – Kendisine ödeme emri tebli¤ olunan ﬂah›s,
böyle bir borcu olmad›¤› veya k›smen ödedi¤i veya zamanaﬂ›m›na u¤rad›¤› hakk›nda tebli¤ tarihinden itibaren 7 gün
içinde alacakl› tahsil dairesine ait itiraz iﬂlerine bakan vergi
itiraz komisyonu nezdinde itirazda bulunabilir. ‹tiraz›n ﬂekli, incelenmesi ve itiraz incelemelerinin iadesi hususlar›nda
Vergi Usul Kanunu hükümleri tatbik olunur.
Borcun bir k›sm›na itiraz eden borçlunun o k›sm›n cihet
ve miktar›n› aç›kça göstermesi laz›md›r, aksi halde itiraz
edilmemiﬂ say›l›r.
‹tirazda bulunan borçlu bu kanuna göre teminat gösterdi¤i takdirde takip muamelesi itirazl› borç miktar› için ve itiraz komisyonunca bu hususta karar verilinceye kadar durdurulur.
‹tiraz komisyonu bu itirazlar› en geç 7 gün içinde karara
ba¤lamak mecburiyetindedir.
‹tiraz›nda tamamen veya k›smen haks›z ç›kan borçludan,
hakk›ndaki itiraz›n reddolundu¤u miktardaki amme alaca¤›
% 10 zamla tahsil edilir.
‹tiraz komisyonlar›n›n bu konudaki kararlar› kesindir.
Borcun tamam›na bu madde gere¤ince vak› itirazlar›n ta57
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mamen veya k›smen reddi halinde, borçlu ret karar›n›n kendisine tebli¤i tarihinden itibaren 7 gün içinde mal bildiriminde bulunmak mecburiyetindedir.
Borcun bir k›sm›na karﬂ› bu madde gere¤ince vak› itirazlar mal bildiriminde bulunma müddetini uzatamaz.
Mal bildirimi:
Madde 59 – Mal bildirimi, borçlunun gerek kendisinde,
gerekse üçüncü ﬂah›slar elinde bulunan mal, alacak ve haklar›ndan borcuna yetecek miktar›n, nevini, mahiyetini, vasf›n›, de¤erini ve her türlü gelirlerini veya haczi kabil mal veya geliri bulunmad›¤›n› ve yaﬂay›ﬂ tarz›na göre geçim kaynaklar›n› ve buna nazaran borcunu ne suretle ödeyebilece¤ini yaz› ile veya sözle tahsil dairesine bildirmesidir.
(De¤iﬂik: 26/11/1980 - 2347/6 md.) Köylerde mal bildirimi, Maliye Bakanl›¤›nca tespit ve ilan edilecek vergiler d›ﬂ›nda kalan amme borçlar› için köy muhtarl›¤›na da yap›labilir.
Sözle bildirim halinde keyfiyet bir zab›tla tesbit edilir.
Her iki halde bildirimin yap›ld›¤›na dair amme borçlusuna
pulsuz makbuz verilir.
Mal bildiriminde bulunmayanlar:
Madde 60 – (De¤iﬂik: 13/6/1963 - 251/2 md.)
Kendisine ödeme emri tebli¤ edilen borçlu, 7 günlük
müddet içinde borcunu ödemedi¤i ve mal bildiriminde de
bulunmad›¤› takdirde mal bildiriminde bulununcaya kadar
bir defaya mahsus olmak ve üç ay› geçmemek üzere hapisle
tazyik olunur.
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Hapisle tazyik karar›, ödeme emrinin tebli¤ini ve 7 günlük müddetin bitmesini mütaak›p tahsil dairesinin yaz›l› talebi üzerine icra tetkik mercii hakimi taraf›ndan verilir.
Bu kararlar Cumhuriyet Savc›l›¤›nca derhal infaz olunur.
‹cra tetkik mercii hakimi taraf›ndan verilen hapsen tazyik
kararlar› her türlü harc ve resimden muaft›r.
Mal edinme ve mal artmalar›:
Madde 61 – Mal bildiriminde, mal› olmad›¤›n› gösteren
veyahut borca yetecek kadar mal göstermemiﬂ olan borçlu,
sonradan edindi¤i mallar› ve gelirindeki artmalar›, edinme
ve artma tarihinden baﬂl›yarak 15 gün içinde tahsil dairesine
bildirmeye mecburdur.
Haciz:
Madde 62 – Borçlunun, mal bildiriminde gösterilen veya
tahsil dairesince tesbit edilen borçlu veya üçüncü ﬂah›slar
elindeki menkul mallar› ile gayrimenkullerinden, alacak ve
haklar›ndan amme alaca¤›na yetecek miktar› tahsil dairesince haczolunur.
(Ek f›kra: 16/7/2004-5228/12 md. Yürürlük: 31.7.2004)
Maliye Bakanl›¤› amme alacaklar›n›n takibinde haczolunacak mallar›n tespiti amac›yla yap›lacak mal varl›¤› araﬂt›rmas›n›n ﬂekli, alan› ve kapsam› ile araﬂt›rma yap›lacak amme alacaklar›n›n türü ve tutar›n› belirlemeye yetkilidir. Bu
yetki alacakl› amme idaresi itibar›yla da kullan›labilir.
Borçlu taraf›ndan baﬂkas›n›n oldu¤u beyan veya üçüncü
ﬂah›s taraf›ndan ihtiyaten haciz veya istihkak iddia edilmiﬂ
bulunan mallar›n haczi en sonraya b›rak›l›r.
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Ancak haczolunan gayrimenkul art›rmaya ç›kar›lmadan,
borçlu, borcun itfas›na yetecek menkul mal veya vadesi gelmiﬂ sa¤lam alacak gösterirse gayrimenkul üzerinde haciz
baki kalmak üzere gösterilen menkul veya alacak da haczolunur.
ﬁu kadar ki, bu suretle mahcuz kalan gayrimenkulün idare ve iﬂletmesine ve has›lat ve menfaatlerine tahsil dairesi
müdahale etmez.
Tahsil dairesi alacakl› amme idaresi ile borçlunun menfaatlerini mümkün oldu¤u kadar telif etmekle mükelleftir.
Di¤er haklar›n paraya çevrilmesi:
Madde 63 – Tahsil dairesi, borçlunun haklar›n› tasfiye
bak›m›ndan onun haiz oldu¤u bütün salahiyetleri kullanarak
bir intifa hakk› veya taksim edilmemiﬂ bir miras veya iﬂtirak
halinde tasarruf olunan bir mal hissesi gibi mallar›n paraya
çevrilebilir hale gelmesini genel hükümler dairesinde sa¤lar.
Bu suretle paraya çevrilebilir hale gelen mallar hakk›nda da
bu kanun hükümleri tatbik olunur.
Haciz varakas›:
Madde 64 – (De¤iﬂik birinci f›kra: 25/5/1995 - 4108/14
md.) Haciz muameleleri, tahsil dairelerince düzenlenen ve
alacakl› amme idaresinin, mahalli en büyük memuru veya
tevkil edece¤i memur taraf›ndan tasdik edilen haciz varakalar›na dayan›larak yap›l›r.
Bu varakalar›n ﬂekli ve ihtiva edece¤i bilgiler Maliye Vekaletince belirtilir.
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Köylerde haciz:
Madde 65 – Köylerde ve Köy Kanunu tatbik edilen bucaklarda men'kul mal haczi haciz varakas› üzerine köy ihtiyar kurullar›nca yap›l›r.
(De¤iﬂik: 26/11/1980 - 2347/7 md.) Bu yerlerde gerek
görülen hallerde Maliye Bakanl›¤›nca tespit ve ilan edilecek
vergiler için muhtar›n veya ihtiyar kurulu üyelerinden birinin huzuriyle tahsil dairesine menkul mal haczi yapt›rmaya
o mahallin en büyük mal memuru yetkilidir.
Borçlu elinde haczedilen mallara karﬂ› istihkak iddialar›:
Madde 66 – Borçlu, elinde bulunan bir mal› üçüncü ﬂahs›n mülkü veya rehni olarak gösterdi¤i yahut üçüncü bir ﬂah›s taraf›ndan o mal üzerinde mülkiyet veya rehin hakk› iddia edildi¤i takdirde, haczi yapan memur bunu haciz zapt›na
geçirir. Keyfiyet, iddia borçlu taraf›ndan yap›lm›ﬂsa üçüncü
ﬂahsa, üçüncü ﬂah›s taraf›ndan yap›lm›ﬂsa borçluya bildirilir.
Tahsil dairesi, haciz zapt›n› ald›¤› tarihten itibaren 7 gün
içinde iddiay› reddetmedi¤i takdirde istihkak iddias›n› kabul
etmiﬂ say›l›r. Üçüncü ﬂah›s, tebli¤ tarihinden itibaren 7 gün
içinde itiraz etmedi¤i takdirde istihkak iddias› dinlenmez.
‹stihkak iddias› tahsil dairesince kabul edilmez veya
borçlu taraf›ndan istihkak iddias›na itiraz edilirse, 7 gün
içinde mahkemeye müracaat etmesi lüzumu tahsil dairesince üçüncü ﬂahsa bildirilir. Müddetinde dava aç›lmad›¤› takdirde istihkak iddias›ndan vazgeçilmiﬂ say›l›r.
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Üçüncü ﬂah›s elinde haczedilen mallara karﬂ› istihkak
iddialar›:
Madde 67 – Haczedilen mal borçlunun elinde olmay›p
da, o mal üzerinde mülkiyet veya rehin hakk› iddia eden
üçüncü bir ﬂah›s elinde ise keyfiyet, haczi yapan memur taraf›ndan haciz zapt›na geçirilir. Mal›n borçluya ait oldu¤u
iddias›nda bulunan tahsil dairesi keyfiyeti alacakl› amme
idaresine bildirir. Alacakl› amme idaresi bildirme tarihinden
itibaren 15 gün içinde dava açmad›¤› takdirde istihkak iddias› kabul edilmiﬂ say›l›r.
Borçlu ile birlikte ikamet etmekte olan ﬂah›slar taraf›ndan
istihkak iddias›nda bulunuldu¤u takdirde mal borçlunun
elinde say›l›r.
‹stihkak iddialar› ile ilgili di¤er hükümler:
Madde 68 – istihkak davalar›na bakmaya haczi yapan
tahsil dairesinin bulundu¤u mahal mahkemesi salahiyetlidir.
‹stihkak davalar› di¤er iﬂlere takdimen görülür.
Davac› takibin tehirini istedi¤i takdirde kendisinde mevcut delillerin mahiyetine göre ve muhtemel zarara karﬂ› kafi
teminat al›nmak suretiyle takibin tehirine mahkemece karar
verilebilir.
‹stihkak davas› üzerine takibin tehirine karar verilir ve
neticede dava reddolunursa, dava mevzuunu teﬂkil eden
mahcuz mal›n de¤erinin % 10 u tutar›nda tazminat hükmolunur.
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Amme idareleri aras›nda hacze iﬂtirak:
Madde 69 – Her amme idaresi, di¤er bir amme idaresi taraf›ndan yap›lan hacizlere, amme alaca¤› bu haciz tarihinden önce tahakkuk etmiﬂ olmak ﬂartiyle, haczedilen mallardan herhangi biri paraya çevrilinceye kadar iﬂtirak edebilir.
Hacze iﬂtirak halinde, hacizli mal›n bedelinden ilk önce
haczi yapan dairenin alaca¤› tahsil olunur. Artan› hacze iﬂtirak tarihi s›ras› ile alacaklar›na mahsup edilmek üzere, hacze iﬂtirak eden dairelere ödenir.
Haczedilemeyecek mallar:
Madde 70 – Aﬂa¤›da gösterilen mallar haczedilemez:
1. (De¤iﬂik: 4/5/1994 - 3986/16 md.) 233 say›l› Kamu ‹ktisadi Teﬂebbüsleri Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname
hükümlerine tabi iktisadi devlet teﬂekkülleri, kamu iktisadi
kuruluﬂlar›, bunlar›n müesseseleri, ba¤l› ortakl›klar›,iﬂtirakleri ve mahalli idarelerin mallar› hariç olmak üzere Devlet
mallar› ile hususi kanunlar›nda haczi caiz olmad›¤› gösterilen mallar.
2. Borçlunun ﬂahs› ve mesle¤i için gerekli elbise ve eﬂyas› ile, borçlu ve ailesine gerekli olan yatak tak›mlar› ve ibadete mahsus kitap ve eﬂyas›,
3. Vazgeçilmesi kabil olm›yan mutfak tak›m› ve pek lüzumlu ev eﬂyas›,
4. Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimleri için
zaruri olan arazi ve çift hayvanlar› ve taﬂ›tlar› ve di¤er teferruat ve tar›m aletleri; çiftçi de¤ilse sanat ve mesle¤i için gerekli olan alet ve edevat› ve kitaplar›; arabac›, kay›kç›, ha63
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mal gibi küçük taﬂ›t sahiplerinin ancak geçimlerini sa¤l›yan
taﬂ›t vas›talar›,
5. Borçlu veya ailesinin geçimleri için gerekli ise, borçlunun tercih edece¤i bir süt veren mandas› veya ine¤i veyahut üç
keçi veya koyunu ve bunlar›n üç ayl›k yem ve yatakl›klar›,
6. Borçlu ve ailesinin iki ayl›k yiyecek ve yakacaklar› ile;
a) Borçlu çiftçi ise ayr›ca gelecek mahsul için gerekli
olan tohumlu¤u,
b) Borçlu ba¤, bahçe veya meyva ve sebze yetiﬂtiricisi ise
kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan ba¤, bahçe
ve bu iﬂler için gerekli bulunan alat ve edevat›, malzemesi
ve fide ve tohumlu¤u,
c) Geçimi hayvan yetiﬂtirmeye munhas›r olan borçlunun
kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan miktarda
hayvan ile bu hayvanlar›n üç ayl›k yem ve yatakl›klar›,
7. Memleketin ordu ve zab›ta hizmetlerinde malül olanlara ba¤lanan emekli ayl›klar› ile, bu kabil kimselerin dul ve
yetimlerine ba¤lanan ayl›klar ve ordunun hava ve denizalt›
mensuplar›na verilen uçuﬂ ve dal›ﬂ ikramiyeleri,
8. Bir yard›m sand›¤› veya derne¤i taraf›ndan hastal›k,
zaruret ve ölüm gibi hallerde ba¤lanan ayl›klar,
9. Vücut ve sa¤l›k üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak zarar görenin kendisi veya ailesine toptan veya
irat ﬂeklinde verilen veya verilmesi gereken paralar,
10. Askerlik malüllerine, ﬂehit yetimlerine verilen
harb malüllü¤ü zamm› ile, 1485 say›l› kanun gere¤ince verilen tekel beyiyeleri,
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11. Borçlunun haline münasip evi "ancak evin de¤eri fazla ise bedelinden haline münasip bir yer al›nabilecek miktar› borçluya b›rak›lmak üzere haczedilerek sat›labilir",
12. (De¤iﬂik: 26/11/1980 - 2347/8 md.) Harc›rah Kanununa göre yap›lan ödemeler,
13. (Ek: 26/11/1980-2347/8 md.) 2022 say›l› Kanun uyar›nca ba¤lanan ayl›klar.
K›smen haczedilebilen gelirler:
Madde 71 – (De¤iﬂik: 26/11/1980 - 2347/9 md.)
Ayl›klar, ödenekler, her çeﬂit ücretler, intifa haklar› ve
has›lat›, ilama ba¤l› olmayan nafakalar, emeklilik ayl›klar›,
sigorta ve emeklilik sand›klar› taraf›ndan ba¤lanan gelirler
k›smen haczolunabilir. Ancak haczolunacak miktar bunlar›n
üçte birinden çok dörtte birinden az olamaz.
Asgari ücreti aﬂmayan ayl›k gelirlerin onda birinden fazlas› haczolunamaz.
Yetiﬂmemiﬂ mahsullerin haczi:
Madde 72 – Yetiﬂmemiﬂ her nevi toprak ve a¤aç mahsulleri, yetiﬂmeleri zaman›ndan geriye do¤ru iki ay içinde haczolunabilir. Bu suretle haczedilmiﬂ olan mahsullerin borçlu
taraf›ndan baﬂkas›na devri, haczi yapan tahsil dairesine karﬂ› hükümsüz olup takibat›n devam›na engel olmaz.
Bu hüküm alaca¤› gayrimenkul rehni ile sa¤lanm›ﬂ olan
alacakl›n›n, mütemmim cüz'ü olarak gayrimenkulün yetiﬂmemiﬂ mahsulleri üzerinde haiz oldu¤u hakk› kald›rmaz. ﬁu
kadar ki, alacakl› rehnin paraya çevrilmesi için mahsullerin
yetiﬂmesinden önce takip iste¤inde bulunmuﬂ olmal›d›r.
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Haczin neticeleri:
Madde 73 – Borçlu, alacakl› amme idaresinin muvafakatini almaks›z›n hacizli mallarda tasarrufta bulunamaz. Haczi koyan tahsil dairesi buna ayk›r› hareketin cezayi mucip
oldu¤unu borçluya ihtar eder.
Haczedilmiﬂ olan mal üzerinde üçüncü ﬂahs›n zilyedlik
hükümlerine istinaden hüsnüniyetle elde etti¤i haklar mahfuzdur.
Hüsnüniyet kaidelerine ayk›r› olarak hacizli mal üzerinde
üçüncü ﬂahs›n elde etti¤i haklar›n, alacakl›n›n haczi ile o
mala taallük eden haklar›n ihlal etti¤i nispette butlan›na
mahkemece hükmolunur.
Paraya çevirme:
Madde 74 – Haczedilen her türlü mallar sat›larak paraya
çevrilir.
Sat›ﬂtan elde edilen bedelden, takip masraflar› ve takip
edilen Amme alaca¤› düﬂüldükten sonra geriye kalan k›s›m
borçlunun ödeme zaman› gelmiﬂ veya muacceliyet kesbetmiﬂ borçlar›na mahsup edilir ve artan›, hacze iﬂtirak etmiﬂ
baﬂka daire yoksa borçluya verilir, hacze iﬂtirak etmiﬂ baﬂka
daire varsa, artan k›s›mdan evvela bu dairelerin alacaklar›
ayr›ld›ktan sonra, bakiyesi borç- luya verilir.
Sat›ﬂtan elde edilecek bedelin amme alaca¤›ndan önce
ödenmesi gereken borçlarla, takip giderlerini geçmiyece¤i
kesin olarak biliniyorsa, hacizli mal›n sat›ﬂ›n› tahsil dairesi
tehir edebilir. ﬁu kadar ki, alaca¤› amme idaresi alaca¤›ndan
önce gelenlerin takip haklar› mahfuzdur.
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Aciz hali:
Madde 75 – Yap›lan takip sonunda, borçlunun haczi caiz mal› olmad›¤› veya bulunan mallar›n sat›ﬂ bedeli borcunu
karﬂ›lamad›¤› takdirde borçlu aciz halinde say›l›r.
Yap›lan takip safhalariyle bak›ye borç miktar› bir aciz fiﬂinde gösterilerek aciz hali tesbit olunur.
Aczin neticeleri:
Madde 76 – Aciz halindeki borçlu hakk›nda teminat ve
faiz aranmadan 48 inci madde hükmü tatbik olunabilir.
Alacakl› tahsil dairesi aciz halindeki borçlunun mali durumunu zamanaﬂ›m› süresi içinde devaml› olarak takip eder.
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‹K‹NC‹ BÖLÜM
Menkul Mallar›n Haczi ve Sat›ﬂ›
Menkul mallar›n haczi:
Madde 77 – Her türlü menkul mallar cins ve nevileri, vas›flar›, alametleri, say› ve miktarlar› ve tahmin edilen de¤erleri haciz zapt›nda tesbit edilmek suretiyle haczolunur.
Haciz s›ras›nda bulunacaklar ve haciz zapt›:
Madde 78 – Haciz s›ras›nda borçlu veya zilyed veya bunlar›n; vekilleri, iﬂçi, müstahdem veya aileleri efrad›ndan birisi kendilerini temsilen bulunur. Bunlar haciz yerinde bulunmaz veya o s›rada bulundurulmalar› sa¤lanamazsa g›yapta haciz yap›l›r. G›yapta yap›lan hacizlerde zab›ta memuru
veya muhtar veya ihtiyar kurulu üyelerinden biri veya borçlunun veya zilyedin komﬂular›ndan iki kiﬂi haz›r bulundurulur.
Tanzim edilen haciz zapt›nda, hacze esas olan haciz varakas›n›n tarih ve numaras›, haczin yap›ld›¤› yer, gün ve saat,
haczedilen mallar›n neler oldu¤u, tahmin edilen de¤erleri,
haciz s›ras›nda bulunan kimseler, varsa üçüncü ﬂah›slar›n iddialar› vesair lüzumlu hususlar belirtilir, haz›r bulunanlarca
imzalanarak haciz iﬂi tamamlan›r.
G›yapta yap›lan hacizlerde zapt›n bir örne¤i borçlu veya
zilyede derhal tebli¤i olunur.
Güneﬂ batt›ktan do¤uncaya kadar ve tatil günlerinde haciz yap›lamaz. Tatil günlerinde veya geceleri çal›ﬂ›lan yerlerde yap›lacak has›lat haczi ile borçlunun mal kaç›rd›¤›n›n
anlaﬂ›ld›¤› haller bu hükümden müstesnad›r.
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Üçüncü ﬂah›slardaki menkul mallar›n, alacak ve haklar›n haczi:
Madde 79 – (De¤iﬂik: 30/3/2006 – 5479/5 md. Yürürlük:
8.4.2006) (1)
Hamiline yaz›l› olmayan veya cirosu kabil senede dayanmayan alacaklar ile maaﬂ, ücret, kira vesaire gibi her türlü
haklar›n ve fiilen tutanak düzenlemek suretiyle haczi kabil
olmayan üçüncü ﬂah›slardaki menkul mallar›n haczi, borçlu
veya zilyed olan veyahut alacak ve haklar› ödemesi gereken
gerçek ve tüzel kiﬂilere, kurumlara haciz keyfiyetinin tebli¤i suretiyle yap›l›r. Tahsil dairesi taraf›ndan tebli¤ edilecek
haciz bildirisi ile; bundan böyle borcunu ancak tahsil dairesine ödeyebilece¤i ve amme borçlusuna yap›lacak ödemenin
geçerli olmayaca¤› veya elinde bulundurdu¤u menkul mal›
ancak tahsil dairesine teslim edebilece¤i ve mal›n amme
borçlusuna verilmemesi gerekti¤i, aksi takdirde amme borçlusuna yap›lan ödemeler ile mal›n bedelini tahsil dairesine
ödemek zorunda kalaca¤› ve bu maddenin üç, dört ve beﬂinci f›kra hükümleri üçüncü ﬂahsa bildirilir. Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri, alacakl› tahsil dairelerince ya
da alacakl› amme idaresi vas›tas›yla, posta yerine elektronik
ortamda tebli¤ edilebilir ve bu tebligatlara elektronik ortamda cevap verilebilir. Elektronik ortamda yap›lacak tebli¤e ve
cevaplar›n elektronik ortamda verilebilmesine iliﬂkin usûl
ve esaslar› belirlemeye Maliye Bakanl›¤› yetkilidir.
Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri; amme
borçlusunun hak ve alacaklar›n›n bulunabilece¤i bankalar›n
ﬂubelerine do¤rudan veya mahallindeki tahsil dairesi arac›l›¤› ile tebli¤ edilece¤i gibi Maliye Bakanl›¤›nca belirlene69
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cek tutar›n üzerindeki alacaklar için do¤rudan bankalar›n
genel müdürlüklerine de tebli¤ edilebilir. Haciz bildirisi
bankan›n genel müdürlü¤üne de tebli¤ edilmiﬂ ise tüm ﬂubelerini kapsayacak ﬂekilde beyanda bulunma yükümlülü¤ü
bankan›n genel müdürlü¤üne aittir.
Haciz bildirisi tebli¤ edilen üçüncü ﬂah›s; borcu olmad›¤›
veya mal›n yedinde bulunmad›¤› veya haczin tebli¤inden
önce borcun ödendi¤i veya mal›n tüketildi¤i ya da kusuru
olmaks›z›n telef oldu¤u veya alacak borçluya veya emretti¤i yere verilmiﬂ oldu¤u gibi bir iddiada ise durumu, haciz
bildirisinin kendisine tebli¤inden itibaren yedi gün içinde
tahsil dairesine yaz›l› olarak bildirmek zorundad›r. Üçüncü
ﬂahs›n süresinde itiraz etmemesi halinde, mal elinde ve borç
zimmetinde say›l›r ve hakk›nda bu Kanun hükümleri tatbik olunur.
Herhangi bir nedenle itiraz süresinin geçirilmesi halinde
üçüncü ﬂah›s, haciz bildirisinin tebli¤inden itibaren bir y›l
içinde genel mahkemelerde menfi tespit davas› açmak ve
haciz bildirisinin tebli¤ edildi¤i tarih itibar›yla amme borçlusuna borçlu olmad›¤›n› veya mal›n elinde bulunmad›¤›n›
ispat etmek zorundad›r. Menfi tespit davas› aç›lmas› halinde mahkemece bu Kanunun 10 uncu maddesinde say›lan
türden teminat karﬂ›l›¤›nda takip iﬂlemlerinin durdurulmas›na karar verilebilir. Teminat, alacakl› tahsil dairesine verilir
ve haciz varakas›na dayan›larak haczedilir. Taraflar aras›nda teminata iliﬂkin olarak ç›kan anlaﬂmazl›klar, takip iﬂlemlerinin durdurulmas› hakk›nda karar› veren mahkeme taraf›ndan çözümlenir. Davas›nda haks›z ç›kan üçüncü ﬂah›s
aleyhine, haks›z ç›kt›¤› tutar›n % 10'u tutar›nda ayr›ca inkâr
tazminat›na hükmedilir.
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Bu Kanun uyar›nca kendisine tebli¤ edilen ödeme emrine
karﬂ› dava aç›p itiraz›nda k›smen veya tamamen haks›z ç›kan üçüncü ﬂah›s hakk›nda, menfi tespit davas›n›n lehine sonuçlanmas› veya as›l amme borçlusunun takip konusu amme alaca¤›n› tamamen ödemiﬂ olmas› halinde, bu Kanunun
58 inci maddesinin beﬂinci f›kras› hükmü uygulanmaz.
Üçüncü ﬂah›s, haciz bildirisi üzerine yedi gün içinde alacakl› tahsil dairesine itiraz etti¤i takdirde, alacakl› amme
idaresi bir y›l içinde, üçüncü ﬂahs›n yapt›¤› itiraz›n aksini
genel mahkemelerde açaca¤› davada ispat ederek, üçüncü
ﬂahs›n ‹cra ve ‹flas Kanununun 338 inci maddesinin birinci
f›kras›na göre cezaland›r›lmas›n› ve borçlu bulundu¤u tutar›n ödenmesine hükmedilmesini isteyebilir.
Menkul mallar›n aynen teslimi mümkün olmad›¤› takdirde de¤eri ödenir. Üçüncü ﬂah›slar›n genel hükümler gere¤ince as›l borçluya rücu haklar› sakl›d›r.
-------------------------------------------(1). Maddenin de¤iﬂmeden önceki ﬂekli :
Madde 79 - Hamiline yaz›l› olmayan veya cirosu kabil senede dayanmayan
alacaklar ile, maaﬂ, ücret, kira vesaire gibi her türlü haklar›n ve fiilen zab›t tanzimi suretiyle haczi kabil olmayan üçüncü ﬂah›slardaki menkul mallar›n haczi,
borçlu veya zilyed olan veyahut alacak ve haklar› ödemesi gereken hakiki, hükmi ﬂah›slara, kurumlara haciz keyfiyetinin tebli¤i suretiyle yap›l›r.
(5458 say›l› Kanunun 5. Maddesiyle eklenen f›kra yürürlük :1.4.2006) Tahsil
dairelerince bildirilen hazciz bildirimleri, amme borçlusunu›n hak ve alacaklar›n›n bulundu¤u veya bulunabilece¤i banka ve kat›l›m bankalar›n›n ﬂubelerine
do¤rudan veya o mahaldeki tahsil dairesi arac›l›¤› ile tebli¤ edilebilece¤i gibi;
Maliye Baklanl›¤›nca veya bu Kanunu uygulayan di¤er kurumlarca belirlenecek limitin üzerinde borçlu bulunanlar için alacakl› tahsil dairelerince düzenle-
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nen haciz bildirileri, banka ve kat›l›m bankalar›n›n genel müdürlüklerine de
do¤rudan tebli¤ edilebilir. Banka ve kat›l›m bankalar›n›n genel müdürlüklerine
tebli¤ edilen haciz bildirileri hakk›nda da bu madde hükmü uygulan›r.
Borçlunun alaca¤› veya üçüncü ﬂah›staki bir mal› haczedilip de üçüncü ﬂah›s,
borcu olmad›¤› veya mal›n yedinde bulunmad›¤› veya haczin tebli¤inden evvel
borç ödenmiﬂ veya mal istihlak edilmiﬂ yahut kusuru olmaks›z›n telef olmuﬂ
veya alacak borçluya veya emretti¤i yere verilmiﬂ oldu¤u gibi bir iddiada ise
keyfiyeti, haczin kendisine tebli¤inden 7 gün içinde tahsil dairesine yaz›l› beyanla bildirmeye mecburdur. Bildirmedi¤i takdirde mal elinde ve borç zimmetinde say›l›r ve hakk›nda bu kanun hükümleri tatbik olunur.
Menkul mallar›n aynen teslimi mümkün olmad›¤› takdirde de¤eri ödenir.
Üçüncü ﬂah›slar›n genel hükümler gere¤ince as›l borçluya rücu haklar› mahfuzdur.

Zor kullanma:
Madde 80 – Haciz tatbikinde istendi¤i takdirde, kilitli ve
kapal› mahallerin aç›lmas› ve her türlü eﬂyan›n gösterilmesi
mecburidir.
Gerekirse bu yerler zorla açt›r›l›r, kilit ve her türlü tertipler k›r›labilir. Haczolunan mallar›n zorla al›nmas›nda hal ve
durumun gerektirdi¤i her türlü zora baﬂvurulabilir.
Borçlunun üzerinde haczi kabil k›ymetli mallar bulundu¤u ve kendisi bunlar› r›zasiyle teslim etmedi¤i veya üzerinde sa¤lad›¤› takdirde ﬂahs›na karﬂ› da zor kullan›l›r.
Hacizde de¤erleme:
Madde 81 – Haczedilen mallara haczi yapan memur taraf›ndan de¤er biçilir, borçlunun müracaat› üzerine veya
tahsil dairesince lüzum görüldü¤ü takdirde yeniden bilirkiﬂiye de¤er biçtirilir.
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Haczedilen menkul mallar›n korunmas›:
Madde 82 – Haczedilen para, k›ymetli maden, mücevher,
ticari senet, hisse senedi ve tahvil gibi menkul mallar kaybolmalar›n› ve de¤iﬂtirilmelerini önleyecek tedbirler al›narak tahsil dairelerince muhafaza olunur.
Sair menkul mallar uygun bir yerde muhafaza alt›na al›n›r veya güvenilir bir ﬂahsa veyahut güvenilir bir ﬂahs›n kefaleti alt›nda borçlunun veya zilyedin kendisinde b›rak›l›r.
Menkul mallar› koruyacak olanlar›n mecburiyet ve
mesuliyetleri:
Madde 83 – Borçlular, zilyedler, güvenilir ﬂah›slar 82 nci
madde gere¤ince kendilerine b›rak›lan mallar›, alacakl› amme idarelerince yap›lacak ilk talep üzerine derhal ve kendilerine teslim edildi¤i zamandaki durumlar› ile geri vermek
mecburiyetindedirler.
Bu mecburiyeti yerine getirmiyenler, haklar›nda yap›lacak ceza takibinden baﬂka, bu mallar›n kendilerine atfolunam›yacak bir sebepten dolay› telef veya zayi oldu¤unu ispat
edemedikleri takdirde, geri verilmiyen mallar›n de¤erleri tutar›nca borçlu say›l›p bu kanun hükümleri gere¤ince takip
olunurlar.
Menkul mallar›n sat›ﬂ›:
Madde 84 – Menkul mallar tahsil dairelerince, köylerde
ihtiyar kurullar›nca haciz yap›ld›¤› tarihin üçüncü gününden
itibaren üç ay içinde sat›ﬂa ç›kar›l›r.
Bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle muhafazas›na
imkan olm›yan veyahut bekledi¤i takdirde mühim bir de¤er
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düﬂüklü¤üne u¤ramas› muhtemel bulunan mallar›n paraya
çevrilmesine derhal baﬂlanabilir.
Sat›ﬂ ﬂekli, art›rma ve ilan:
Madde 85 – (De¤iﬂik birinci f›kra: 22/7/1998 - 4369 23
md.) Menkul mallar, tahsil dairelerinin sat›ﬂ mahallinde
aç›k art›rma ve peﬂin para ile sat›l›r. Tahsil dairesince uygun
görülmesi halinde, art›rma mal›n mahallinde de yap›labilir.
Aç›k art›rma ile sat›ﬂa ç›kar›lan mal, art›rma sonunda üç defa yüksek sesle duyurulduktan sonra en çok art›rana ihale
edilir. Bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle korunmas›
mümkün olmayan ya da bekledi¤i zaman önemli bir de¤er
düﬂüklü¤üne u¤rayaca¤› anlaﬂ›lan mallar en uygun yerde
pazarl›kla, borsas› bulunan mallar ilgili borsada sat›labilir.
‹lk art›rmada sat›lamayan mallar›n ikinci art›rmas› bir baﬂka
il veya ilçede yap›labilir.
Gerekli hallerde art›rman›n yap›laca¤› yer, gün ve saat,
sat›lacak mallar›n nevi ve evsaf› önceden ilan olunur.
‹lan›n ﬂekli, art›rman›n tarz›, yeri ve günü alacakl› amme
idaresinin ve borçlunun menfaatine en uygun gelen ﬂekil göz
önünde tutularak alacakl› amme idaresince tesbit olunur.
Sat›lan mal, bedeli al›nmadan teslim edilmez. Tahsil dairesi mal bedelinin ihale gününü takip eden günden itibaren
üç gün içinde ödenmesi için mühlet verebilir.
Bir k›s›m mallar›n sat›ﬂ› ile amme alaca¤› karﬂ›land›¤›
takdirde geriye kalan mallar›n sat›ﬂ›ndan vazgeçilir ve bunlar üzerindeki haciz kald›r›l›r.
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Müﬂterinin mal› almaktan vazgeçmesi:
Madde 86 – Müﬂteri mal› almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içinde bedelin tamam›n› vermezse mal ikinci defa art›rmaya ç›kar›l›r ve en çok art›rana ihale olunur. Mal birinci defa kendisine ihale olunan kimseden, iki ihale aras›ndaki fark ve di¤er zararlar ve % 5 faiz, veya ikinci ihalede
talip ç›kmamas› sebebiyle ihale yap›lmad›¤› takdirde birinci
ihale bedeli ve di¤er zararlar ve % 5 faiz, ayr›ca bir hüküm
al›nmas›na hacet kalmaks›z›n bu kanun hükümlerine göre
tahsil edilir ve o mal için idarece yap›lan her nevi masraflar
al›nmak suretiyle mal kendisine terkolunur. Mal bedeli ihale yap›lan ﬂah›stan tahsil edilemedi¤i müddetçe as›l borçlunun borçlu s›fat› devam eder.
Sat›lamayan menkul mallar:
Madde 87 – Haczedilen menkul mallara verilen bedel 81
inci maddede tesbit olunan de¤erini % 75 inden aﬂa¤› olursa veya hiç al›c› ç›kmazsa, ilk art›rma tarihinden baﬂl›yarak
15 gün içinde uygun görülen zamanlarda bu mallar tekrar
sat›ﬂa ç›kar›l›r. Bu ikinci art›rmada verilen bedel ne olursa
olsun sat›ﬂ yap›l›r.
Menkul mallar yerinde veya baﬂka yere götürüldü¤ü halde yine sat›lmaz veya taﬂ›ma giderlerinin çoklu¤u yüzünden
baﬂka yere götürülmesi uygun görülmezse yukardaki 15
günlük sürenin bitmesinden itibaren 6 ay içinde pazarl›kla
sat›l›r. Bu suretle de sat›lamad›¤› takdirde haczedilen mallar
borçluya geri verilebilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gayrimenkul Mallar›n Haczi ve Sat›ﬂ›
Gayrimenkul mallar›n, gemilerin haczi:
Madde 88 – Her türlü gayrimenkul mallar›n, gemilerin
haczi sicillerine iﬂlenmek üzere haciz keyfiyetinin tapuya
veya gemi sicillerinin tutuldu¤u daireye tebli¤ edilmesi suretiyle yap›l›r.
Gayrimenkul haczi, bunlar›n has›lat ve menfaatlerine de
ﬂamildir. Ancak borçlunun baﬂkaca bir geliri yoksa kendisinin ve ailesinin geçimleri için kafi miktarda mahsulden veya sat›ld›kça bedelinden münasip miktar› borçluya b›rak›l›r.
Alacakl› tahsil dairesi, haczedilen gayrimenkul ve gemilerin idaresi ve iﬂletilmesi, menfaat ve has›lat›n toplanmas›
için gereken tedbirleri al›r.
Haczin rehinli alacakl›lara bildirilmesi:
Madde 89 – Gayrimenkul haczinde, gayrimenkul kendilerine rehnedilmiﬂ olan alacakl›lara tapu dairesince hacizden
haber verilir.
Sat›ﬂ ve sat›ﬂ komisyonlar›:
Madde 90 – Gayrimenkuller, sat›ﬂ komisyonlar›nca aç›k
art›rma ile sat›l›r.Sat›ﬂ komisyonu, il ve ilçelerde en büyük
mal memurunun veya tevkil edece¤i zat›n reisli¤i alt›nda belediye meclisi taraf›ndan kendi azas› aras›ndan seçilmiﬂ bir
zat ile alacakl› amme idaresinin salahiyetli bir memurundan
ve gayrimenkulün bulundu¤u yer tapu sicil muhaf›z› veya
tevkil edece¤i zattan teﬂekkül eder.(1)
____________________
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(1) 28/3/2007 tarihli ve 5615 say›l› Kanunun 21 inci maddesiyle bu maddede
yer alan "gayrimenkulün bulundu¤u yer tapu sicil muhaf›z›ndan teﬂekkül eder."
ibaresi "gayrimenkulün bulundu¤u yer tapu sicil muhaf›z› veya tevkil edece¤i
zattan teﬂekkül eder." ﬂeklinde de¤iﬂtirilmiﬂ ve metne iﬂlenmiﬂtir.

Gayrimenkullere de¤er biçme:
Madde 91 – Sat›ﬂa ç›kar›lacak gayrimenkullere bilirkiﬂinin mütalaas› al›nmak suretiyle sat›ﬂ komisyonu taraf›ndan
rayiç de¤er biçilir.
Gayrimenkullerin sat›ﬂ ﬂartnamesi:
Madde 92 – Tahsil dairesi, sat›lacak gayrimenkul için
aﬂa¤›daki kay›tlar› ihtiva eden bir ﬂartname tanzim eder:
1. Gayrimenkul malikinin ad›, soyad› ve adresi,
2. Gayrimenkulün bulundu¤u mahalle, sokak ve kap› numaras› durumu ve hususi vas›flar›,
3. Gayrimenkulün art›rmaya esas olarak biçilen rayiç de¤eri.
4. % 7.5 nispetindeki teminat tutar›,
5. Gayrimenkul üzerindeki henüz vadesi gelmemiﬂ rehinler
hakk›nda gerekli bilgilerle, sat›ﬂ›n, gayrimenkul üzerindeki
irtifak haklar›, gayrimenkul mükellefiyetleri, ipotekler, ipotekli borç senetleri, irat senetleriyle birlikte yap›laca¤›.
6. Gayrimenkulün rehni suretiyle sa¤lanm›ﬂ muaccel borçlar
varsa bunlar›n müﬂteriye devredilmeyip sat›ﬂ bedelinden tercihan ödenece¤i,
7. Ne gibi giderlerin al›c›ya ait olaca¤›.
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Gayrimenkul sat›ﬂ›nda ilan:
Madde 93 – Alacakl› tahsil dairesi gayrimenkul sat›ﬂ›n›,
art›rma tarihinden en az 15 gün önce baﬂlamak ﬂartiyle ilan
eder. ‹lanlar›n yer, müddet ve ﬂekillerine ait umumi esaslar
Maliye Vekaletince tayin olunur.
‹landa, sat›ﬂ›n yap›laca¤› yer, gün, saat ve sat›lacak gayrimenkulün durumu ile vas›flar› gösterilir.
‹lan›n birer örne¤i, borçluya, vekil veya mümessiline ve
gayrimenkulün tapu sicilinde hakk› kay›tl› bulunanlardan
adresi belli olanlara tebli¤ olunur.
Gayrimenkul mallarda art›rma ve ihale:
Madde 94 – Art›rmaya iﬂtirak edeceklerden gayrimenkule biçilmiﬂ rayiç de¤erin % 7.5 u nispetinde 10 uncu maddenin 1 ila 4 üncü bentlerinde yaz›l› teminat al›n›r.
Gayrimenkul art›rma sonunda, üç defa ba¤›r›ld›ktan sonra en çok art›rana ihale olunur. ﬁu kadar ki, art›rma bedeli
gayrimenkul için biçilmiﬂ olan de¤erin % 75 ini bulmak laz›md›r. ﬁayet amme alaca¤›na ruçhan› olan di¤er alacaklar
bu gayrimenkul ile temin edilmiﬂ ise, art›rma bedelinin, bu
suretle ruçhan› olan alacaklar›n tutar›ndan fazlaya ç›kmas›
ve yap›lm›ﬂ ve yap›lacak masraflar› da karﬂ›lamas› ﬂartt›r.
Gayrimenkulün rehni suretiyle sa¤lanm›ﬂ muaccel borçlar al›c›ya devredilmez, sat›ﬂ bedelinden ödenir.
Haczedilen gayrimenkullerin ayr›lmas› mümkün olup da
bir k›sm›n›n bedeli amme alaca¤›n› karﬂ›lamaya yetti¤i takdirde, borçlu yaz› ile istemedikçe artan k›s›m sat›lmaz. Gerekirse tapu dairesine sat›lacak k›s›m tefrik ettirilir.
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‹hale karar›n›n bir örne¤i borçluya veya vekil veya mümessiline ve gayrimenkulün tapu sicilinde hakk› kay›tl› bulunanlardan adresi belli olanlara tebli¤ olunur.
Art›rman›n uzat›lmas›:
Madde 95 – Art›rmada yukardaki maddede yaz›l› miktar
elde edilmemiﬂ ise, en çok art›ran›n taahhüdü baki kalmak
ﬂartiyle art›rma 7 gün daha uzat›l›r. 7 nci günü ayn› saatte
gayrimenkul en çok art›rana ihale edilir. Evvelce yap›lan
ilanda bu hususlar belirtilir. ﬁu kadar ki, ruçhanl› alacakl›
bulundu¤u takdirde ihale bedelinin ruçhanl› alacakla birlikte masraflar› da aﬂmas› ﬂartt›r, aﬂmazsa sat›ﬂ yap›lmaz.
‹halenin yap›lamamas›:
Madde 96 – Art›rmalarda istekli ç›kmad›¤› veya teklif
edilen bedel 95 inci maddede yaz›l› oldu¤u üzere ruçhanl›
alacakla, masraflar› aﬂmad›¤› takdirde amme idaresince teferru¤ edilinceye kadar gayrimenkul üzerindeki haciz devam eder.
Bu müddette tahsil dairesine her hangi bir istekli müracaat etti¤i takdirde, bu müracaat alacakl› amme idaresince uygun görülmek ﬂartiyle, sat›ﬂ için 7 günlük bir ilan yap›larak
gayrimenkul 95 inci madde hükümleri dairesinde en çok art›rana ihale olunur. Gayrimenkul teferru¤ edilinceye kadar
bir istekli ç›kmad›¤› takdirde tahsil dairesi mahcuz mal› uygun gördü¤ü zamanlarda sat›ﬂa ç›karabilir. Bu takdirde sat›ﬂ
ve ilan hakk›nda yukardaki hükümler ve ihale için de 95 inci madde hükümleri tatbik olunur.
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Gayrimenkul sat›ﬂ bedelinin tahsili:
Madde 97 – Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse
derhal veya verilen mühlet içinde paray› vermezse ihale karar› feshedilir ve gayrimenkul, sat›ﬂ komisyonunca hemen 7
gün müddetle art›rmaya ç›kar›l›r. Bu art›rmay› alakadarlara
tebli¤e hacet olmay›p yaln›z ilanla iktifa olunur ve en çok
art›rana ihale edilir.
Birinci defa kendisine ihale yap›lan kimse iki ihale aras›ndaki farktan ve di¤er zararlardan mesuldür. ‹hale fark› ve
geçen günlerin faizi ayr›ca hükme hacet kal›nmaks›z›n teminattan mahsubu yap›ld›ktan sonra bakiyesi tahsil dairesince
tahsil olunur. Faiz % 5 ten hesap olunur. Aradaki fark›n amme alaca¤›n› aﬂan miktar›n bundan mesul olan ﬂah›stan tahsil edebilmek üzere mal› sat›lan amme borçlusuna dairece
bir vesika verilir.
Gayrimenkullerin teferru¤u ve geri verilmesi:
Madde 98 – ‹kinci art›rma tarihinden baﬂl›yarak bir y›l
içinde gayrimenkul en az bir kere daha sat›ﬂa ç›kar›ld›¤› halde sat›lmas›na imkan bulunmad›¤› takdirde gayrimenkul
alacakl› amme idaresinin talebi üzerine ve sat›ﬂ komisyonu
karariyle amme idaresince teferru¤ edilebilir. Teferru¤ bedeli, gayrimenkulün biçilen rayiç de¤erinin % 50 sidir.
Teferru¤ muamelesinin ikmalini mütaak›p, takip ve teferru¤ masraflar› düﬂüldükten sonra artan bedel borca mahsup
edilir. Teferru¤ edilen gayrimenkul teferru¤ karar› tarihinden itibaren bir y›l müddetle sat›ﬂa ç›kar›lamaz.
Borçlu sat›ﬂ komisyonunun teferru¤ karar› tarihinden baﬂl›yarak bir y›l içinde amme alaca¤›n›, gecikme zamlar› ile
80

‹kinci K›s›m - Amme Alaca¤›n›n Cebren Tahsili

birlikte ödedi¤i takdirde gayrimenkul kendisine geri verilir.
Fera¤ masraf› borçluya aittir.
Teferru¤ karar› verilmeden evvel biçilen rayiç bedelin %
75 i veya fazlasiyle hariçten talip ç›karsa alacakl› amme idaresi teferru¤dan vazgeçer.
‹halenin neticesi fesih ve tescil:
Madde 99 – Sat›ﬂ komisyonu taraf›ndan gayrimenkul
kendisine ihale edilen al›c› o gayrimenkulün mülkiyetini iktisap etmiﬂ olur. ‹halenin feshi gayrimenkulün bulundu¤u
yerin icra tetkik merciinden ﬂikayet yoliyle istenebilir. ‹halenin ilgililere tebli¤i tarihi ﬂikayet için muayyen olan 7 günlük müddete baﬂlang›ç say›l›r. Tetkik merciinin verece¤i karar 10 gün içinde temyiz olunabilir. Temyiz talebini Temyiz
‹cra ve ‹flas Dairesi tetkik eder. ‹hale edilen mal›n de¤eri
50.000 Yeni Türk Liras›n› aﬂt›¤› takdirde murafaa istenebilir. ‹halenin feshi veya kayd›n tashihi hakk›nda baﬂkaca
mahkemeye veya idari kaza mercilerine müracaat olunamaz.
Tescil için tapu dairesine yap›lacak tebligat ﬂikayet için muayyen müddetin geçmesinden ve e¤er ﬂikayet edilmiﬂse ﬂikayetin intac›ndan sonra yap›l›r.(1)
____________________
(1) 30/12/2004 tarihli ve 5281 say›l› Kanunun 43 üncü maddesiyle, bu maddede yer alan “ihale edilen mal›n de¤eri iki bin liray› aﬂt›¤› takdirde” ibaresi,
“ihale edilen mal›n de¤eri 50.000 Yeni Türk liras›n› aﬂt›¤› takdirde” olarak de¤iﬂtirilmiﬂ ve metne iﬂlenmiﬂtir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
‹flas Yoliyle Takip ve Konkordato
‹flas yoliyle takip:
Madde 100 – Amme alacaklar›n›n tahsili için ‹cra ve ‹flas Kanunu hükümleri dairesinde amme borçlusunun iflas›
istenebilir.
‹flas dairesi, amme alacaklar›n›n iflas masas›na geçirilmesini temin için, hakk›nda iflas aç›lan kimseleri ve basit ve
adi tasfiye ﬂekillerinden hangisinin tatbik edilece¤ini bulundu¤u yerdeki amme idarelerine zaman›nda bildirmeye mecburdur.
Konkordato:
Madde 101 – Amme idaresi taraf›ndan iflas talebinde bulunulsa dahi tasdik edilen konkordato amme alacaklar› için
mecburi de¤ildir.
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ÜÇÜNCÜ KISIM
Zamanaﬂ›m›, Terkin, Yasaklar ve Cezalar ve Son
Hükümler
B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Zamanaﬂ›m› ve Terkin
Tahsil zamanaﬂ›m›:
Madde 102 – Amme alaca¤›, vadesinin raslad›¤› takvimi
y›l›n› takib eden takvim y›l› baﬂ›ndan itibaren 5 y›l içinde
tahsil edilmezse zamanaﬂ›m›na u¤rar. Para cezalar›na ait hususi kanunlar›ndaki zamanaﬂ›m› hükümleri mahfuzdur.
Zamanaﬂ›m›ndan sonra mükellefin r›zaen yapaca¤› ödemeler kabul olunur.
Zamanaﬂ›m›n›n kesilmesi:
Madde 103 – Aﬂa¤›daki hallerde tahsil zamanaﬂ›m› kesilir:
1. Ödeme,
2. Haciz tatbik›,
3. Cebren tahsil ve takip muameleleri sonucunda yap›lan her
çeﬂit tahsilat.
4. Ödeme emri tebli¤i,
5. Mal bildirimi, mal edinme ve mal artmalar›n›n bildirilmesi,
6. Yukardaki 5 s›rada gösterilen muamelelerden her hangi
birinin kefile veya yabanc› ﬂah›s ve kurumlar mümessillerine tatbik› veya bunlar taraf›ndan yap›lmas›,
7. ‹htilafl› amme alacaklar›nda kaza mercilerince bozma karar› verilmesi,
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8. Amme alaca¤›n›n teminata ba¤lanmas›,
9. kaza mercilerince icran›n tehirine karar verilmesi,
10. ‹ki amme idaresi aras›nda mevcut bir borç için alacakl›
amme idaresi taraf›ndan borçlu amme idaresine borcun
ödenmesi için yaz› ile müracaat edilmesi.
11. (Ek: 25/12/2003-5035/5 md. Yürürlük:2.1.2004) Amme alaca¤›n›n özel kanunlara göre ödenmek üzere müracaatta bulunulmas› ve/veya ödeme plan›na ba¤lanmas›.
Kesilmenin raslad›¤› takvim y›l›n› takip eden takvim y›l› baﬂ›ndan itibaren zamanaﬂ›m› yeniden iﬂlemeye baﬂlar. Zamanaﬂ›m›n›n bir bozma karariyle kesilmesi halinde zamanaﬂ›m› baﬂlang›c› yeni vade gününün raslad›¤›; amme alaca¤›n›n
teminata ba¤lanmas› veya icran›n kaza mercilerince durdurulmas› hallerinde zamanaﬂ›m› baﬂlang›c› teminat›n kalkt›¤›
ve durma süresinin sona erdi¤i tarihin raslad›¤›; takvim y›l›n› takip eden takvim y›l›n›n ilk günüdür.
Zamanaﬂ›m›n›n iﬂlememesi:
Madde 104 – Borçlunun yabanc› memlekette bulunmas›,
hileli iflas etmesi veya terekesinin tasfiyesi dolay›siyle hakk›nda takibat yap›lmas›na imkan yoksa bu hallerin devam›
müddetince zamanaﬂ›m› iﬂlemez.
Zamanaﬂ›m›, iﬂlememesi sebeplerinin kalkt›¤› günün bitmesinden itibaren baﬂlar veya durmas›ndan evvel baﬂlam›ﬂ
olan cereyan›na devam eder.
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Tabii afetler sebebiyle terkin:
Madde 105 – Yang›n, yer sars›nt›s›, yer kaymas›, su basmas›, kurakl›k, don, zararl› hayvan ve haﬂarat istilas› ve bunlara benziyen afetler yüzünden zarara maruz kalan varl›klar›n›n ve mahsullerinin en az üçte birini kaybedenler ad›na tahakkuk ettirilmiﬂ ve afetlerin zarar verdi¤i gelir kaynaklar›
ile ilgili amme alacaklar› ‹cra Vekilleri Heyeti karariyle k›smen veya tamamen terkin olunur.
Bu madde hükmünden faydalanmak için afetin vukuu tarihinden itibaren 6 ay içinde ilgili amme idaresine yaz› ile
müracaat edilmesi ﬂartt›r.
Bu madde ﬂümulüne giren bir zarar›n mevcut olup olmad›¤› mahalli il veya ilçe idare kurullar›nca, zarar›n derecesi,
Maliye Vekaletince genel olarak belirtilecek esaslar dahilinde ilgili amme idarelerince tesbit olunur.
Vergi Usul Kanunu mevzuuna giren amme alacaklar›
hakk›nda mezkür kanunun 105 inci maddesi hükümleri tatbik olunur.
Tahsil imkans›zl›¤› sebebiyle terkin:
Madde 106 – (De¤iﬂik: 26/11/1980 - 2347/10 md.)
(De¤iﬂik birinci f›kra: 25/5/1995 - 4108/15 md.) Yap›lacak takip sonunda tahsili imkans›z veya tahsili için yap›lacak giderlerin alacaktan fazla bulundu¤u anlaﬂ›lan 5.000
000 liraya kadar (5.000.000 lira dahil) (2004/8267 say›l›
Bakanlar Kurulu Karar› ile 1.1.2005 tarihinden itibaren 8,YTL - 8,- YTL dahil-) amme alacaklar›, amme idarelerinde
terkin yetkisini haiz olanlar taraf›ndan tahsil zamanaﬂ›m› süresi beklenilmeksizin terkin olunabilir. Bakanlar Kurulu, bu
miktar› on kat›na kadar art›rmaya yetkilidir.(1)
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(Ek: 3/12/1988 - 3505/25 md.) Maliye ve Gümrük Bakan›, yukar›daki f›kra hükmüne göre terkin edilecek amme alaca¤›n›n miktar›n› belirlemeye yetkilidir.
Terkin selahiyetini haiz olanlar bu selahiyetlerin tamam›n› veya bir k›sm›n› mahalli makamlara b›rakabilirler.
——————————
(1) Bu maddede yeralan, "500.000 liraya kadar (500.000 lira dahil)" ibaresi,
25/12/2003 tarihli ve 5035 say›l› Kanunun 48 inci maddesiyle "5.000.000 liraya kadar (5.000.000 lira dahil)" olarak de¤iﬂtirilmiﬂ ve metne iﬂlenmiﬂtir.
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‹K‹NC‹ BÖLÜM
Yasaklar ve Cezalar
S›rr›n ifﬂas›:
Madde 107 – Bu Kanunun tatbik›nda vazifeli bulunan
kimseler, bu vazifeleri dolay›siyle amme borçlusunun ve
onunla ilgili kimselerin ﬂah›slar›na, mesleklerine, iﬂlerine,
muamele ve hesap durumlar›na ait ö¤rendikleri s›rlarla, gizli kalmas› laz›mgelen di¤er hususlar› ifﬂa ettikleri takdirde 2
aydan 6 aya kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›rlar.
Bu s›rlar› kendileri veya baﬂkalar› için menfaat temini
maksad› ile ifﬂa edenler beﬂ aydan iki seneye kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r ve bu suçun failleri ile birinci f›kradaki suçun mükerrirlerinin bir daha Devlet hizmetinde kullan›lmamalar›na karar verilir.
(Üç, dört ve beﬂinci f›kralar Mülga: 22/7/1998 - 4369/82 md.)
(Ek f›kra: 30/7/2003-4962/3 md. Yürürlük 7.8.2003)
Bu Kanunun 41 inci maddesine göre amme alaca¤›n› tahsil
yetkisi verilen kuruluﬂlara, yapacaklar› tahsile yönelik bilgilerin verilmesi s›rr›n ifﬂa› say›lmaz. Bu bilgilerin verilmesine iliﬂkin usul ve esaslar Maliye Bakanl›¤›nca belirlenir.
Art›rmalara kat›lam›yacak ve art›rmalardan mal
sat›nalam›yacak olanlar:
Madde 108 – Bu kanunun tatbik›nda vazifeli bulunan
kimseler, bu kanun gere¤ince paraya çevrilecek mallar›n art›rmas›na ne kendi adlar›na, ne de di¤er kimseler ad ve hesab›na iﬂtirak edemiyecekleri ve bu art›rmalardan mal sat›nalam›yacaklar› gibi, bu mallar› üçüncü ﬂah›slar vas›tasiyle
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veya üçüncü ﬂah›slara sat›nald›r›p onlardan beﬂ sene müddetle teferru¤ suretiyle dahi sat›nalamazlar. Bu memnuiyet,
bunlar›n eﬂlerine ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil)
kan ve s›hri h›s›mlar›na da ﬂamildir. Bu memnuiyet hilaf›na
yap›lan ihalelerin 99 uncu maddeye göre feshi istenebilir.
Bu madde hükmüne ayk›r› hareket edenler üç aydan üç
y›la kadar hapis ve alt› aydan üç y›la kadar memuriyetten
mahrumiyet cezas› ile cezaland›r›l›rlar.
Takdir muamelelerine ve kararlara iﬂtirak edemiyecek
olanlar:
Madde 109 – Bu Kanunun tatbikat›nda sat›ﬂ komisyonu
reis ve azasiyle,bilirkiﬂiler ve yine bu kanunun tatbik› münasebetiyle kendilerine intikal edecek hadiselerin karara ba¤lanmas›nda itiraz komisyonlar› reis ve azas›:
1. Kendilerine niﬂanl›lar›na ve boﬂanm›ﬂ olsalar bile eﬂlerine,
2. Kan veya s›hri usul ve furuuna, evlatl›¤›na veya kendisini evlat edinene yahut kan h›s›ml›¤›nda üçüncü (bu derece
dahil), s›hri h›s›ml›kta bu h›s›ml›¤› meydana getiren evlenme ortadan kalkm›ﬂ olsa bile üçüncü (bu derece dahil) dereceye kadar olan civar h›s›mlar›na,
3. Kanuni temsilcisi veya vekili bulunduklar› kimselere,
ait iﬂlerin takdir muamelelerine ve bu iﬂler hakk›nda verilecek kararlara iﬂtirak edemezler.
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Amme alaca¤›n›n tahsiline engel olanlar:
Madde 110 – Amme alaca¤›n›n tahsili için hakk›nda takip muamelelerine baﬂlanan borçlu k›smen veya tamamen
tahsile engel olmak veya tahsili zorlaﬂt›rmak maksadiyle
mallar›ndan bir k›sm›n› veya tamam›n›,
1. Mülkünden ç›kararak, telef ederek yahut de¤erden düﬂürerek gerçek surette,
2. Gizliyerek, kaç›rarak muvazaa yolu ile baﬂkas›n›n uhdesine geçirerek veya asl› olm›yan borçlar ikrar ederek, yahut al›nd›lar vererek gerçe¤e ayk›r› surette, varl›¤›n› yok
eder veya azalt›r ve geri kalan mallar borcu karﬂ›lamaya yetmezse üç aydan üç y›la kadar hapis cezasiyle cezaland›r›l›r
ve tevellüt eden zarar az ise verilecek ceza yar›s›na kadar indirilerek, e¤er pek fahiﬂ ise yar›s›na kadar art›r›larak hükmolunur.
Gerçe¤e ayk›r› bildirimde bulunanlar:
Madde 111 – Bu kanuna göre istenen mal bildirimini
gerçe¤e ayk›r› surette yapanlarla, yaﬂay›ﬂ tarzlar› mal bildirimine uym›yanlar sulh iﬂlerine bakan mahkemelerce bir aydan bir seneye kadar hapis ile cezaland›r›l›rlar.
Mal edinme ve artmalar›n› bildirmiyenler:
Madde 112 – Usulü dairesinde mal bildiriminde bulunduktan sonra, edinilen mallarla, her türlü mallar›nda, kazanç
ve gelirlerinde olan artmalar› 61 inci madde hükümleri gere¤ince zaman›nda bildirmemek suretiyle amme alaca¤›n›n
tahsilini engellemiﬂ veya zorlaﬂt›rm›ﬂ olanlar sulh iﬂlerine
bakan mahkemelerce bir aydan bir seneye kadar hafif hapis
cezas› ile cezaland›r›l›rlar.
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Amme borçlusuna ait ellerinde bulundurduklar›
mallar› bildirmiyenler:
Madde 113 – Amme borçlusuna ait ellerinde bulundurduklar› mallar› 55 inci maddenin son f›kras› gere¤ince yap›lan talebe ra¤men bildirmiyenler sulh iﬂlerine bakan mahkemelerce 15 günden 6 aya kadar hafif hapis cezasiyle cezaland›r›l›rlar.
‹stenecek bilgileri vermiyenler:
Madde 114 – Kendisine ödeme emri tebli¤ olunan ve
mal› olmad›¤› yolunda bildirimde bulunan amme borçlular›
bu bildirim ile birlikte veya bildirim tarihinden itibaren 15
gün içinde:
1. En son kanuni ikametgah ve iﬂ adreslerini,
2. Varsa devaml› mükellefiyetleri bulunan di¤er tahsil dairelerini ve amme idarelerini ve bunlardaki hesap ve kay›t numaralar›n› bildirmek, nüfus kay›t suretini vermek mecburiyetindedirler.
Bu vazifeyi makbul bir özre dayanmadan zaman›nda yerine getirmiyenler sulh iﬂlerine bakan mahkemelerce bir aya
kadar hafif hapis veya 100 Yeni Türk Liras›na kadar adli para cezas› ile cezaland›r›l›rlar.(1)
_____________________
(1) 30/12/2004 tarihli ve 5281 say›l› Kanunun 43 üncü maddesiyle, bu maddede yer alan “100 liraya kadar hafif para cezas›“ ibaresi, “100 Yeni Türk Liras›na kadar adli para cezas›“ olarak de¤iﬂtirilmiﬂ ve metne iﬂlenmiﬂtir.
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Suçlar›n takibi:
Madde 115 – 110 ila 114 üncü maddelerde yaz›l› suçlar,
alacakl› amme idaresinin o mahaldeki en büyük memurunun
ihbar› üzerine Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan takip olunur.
Bu suçlar bir hükmi ﬂahs›n idare ve muamelelerini görme
s›ras›nda iﬂlenmiﬂ ise ceza, hükmi ﬂahs›n ortaklar›ndan, mümessil ve vekillerinden, tasfiye memurlar›ndan idare meclisi reis ve azas›ndan, murak›p ve müfettiﬂlerinden veya müstahdemlerinden muameleyi yapm›ﬂ olanlar hakk›nda hükmolunur.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Kald›r›lan kanun ve hükümler:
Madde 116 – Aﬂa¤›da yaz›l› kanun ve hükümler yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r:
1. 5 A¤ustas 1325 tarihli Tahsili Emval Kanunu,
2. 2 ﬁaban 1327 tarihli Tahsili Emval Kanununun 11 ve 17
nci maddelerine müzeyyel f›karat hakk›ndaki 18 Kanunusani 1331 tarihli kanun,
3. 26/6/1332 tarihli Maadin Nizamnamesinin 57 nci maddesi,
4. 19 Teﬂrinisani 1336 tarihli ve 48 say›l› kanun,
5. 1 Teﬂrinievvel 1337 tarih ve 156 say›l› kanun ile
26/1/1939 tarih ve 3586 say›l› kanun 2 nci maddesi,
6. 20/5/1933 tarih ve 2184 say›l› kanun,
7. 23/12/1934 tarih ve 2656 say›l› kanun,
8. 4/7/1934 tarih ve 2560 say›l› kanunun 2 nci maddesi,
9. 4/7/1934 tarih ve 2566 say›l› kanunun 12 nci maddesi,
10. 23/12/1935 tarih ve 2871 say›l› kanunun 6 nc› maddesinin son f›kras›,
11. 21/8/1940 tarih ve 3911 say›l› kanun ve bu kanunun 3
üncü maddesi ile ilga edilen suveri tahsiliyesi bir kanunu
mahsus ile muayyen olm›yan tekalif ve rüsum hakk›ndaki
12 Kanunusani 1331 tarihli kanun,
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12. 7/6/1949 tarih ve 5432 say›l› Vergi Usul Kanununun 103
üncü maddesinin son f›kras›n›n (Mükellefin yapaca¤› vergi
ödemeleri kabul olunmaz) hükmü ile 352 nci maddesi ve
377 nci maddesinin teminat olarak al›nacak mallara ait hükümleri,
13. ‹craat ve mukataat› vakfiyenin vergi ile birlikte tahsiline
dair 27 Rebiulevvel 1331 tarihli kanunu muvakkat ile bu kanunu muaddil 16 Ramazan 1332 ve 26 Temmuz 1330 tarihli kanun,
14. Kanunlar›n, vergi, resim ve harçlar›n tahsil gecikme
zamm›na ve tahsil zamanaﬂ›m›na mütaallik hükümleri.
Erken Ödemede ‹ndirim
Ek Madde 1 – (Ek: 29/8/1996 - 4179/1 md.)
Amme alaca¤›n›n kanuni ödeme süresinden önce ödenmesinde, aﬂa¤›da belirtilen indirim ve esaslar uygulan›r:
1. Erken ödemelerde indirim, ödeme tarihinden kanuni ödeme süresinin son gününe kadar, her gün için ayl›k % 4 oran›nda uygulan›r.
2. Kanuni ödeme süresinin sonunda artakalan tutarlar, erken
ödeme say›l›r ve di¤er amme alacaklar›na mahsup edilinceye kadar (1) numaral› bende göre iﬂlem yap›l›r. Nakden iadelerde indirim uygulanmaz.
3. ‹ndirim uygulanacak sürelerin hesab›nda bir ay 30 gün
olarak kabul edilir ve ödemenin yap›ld›¤› gün dikkate al›nmaz.
4. Bakanlar Kurulu; (1) numaral› bentte yaz›l› oran› s›f›ra
kadar indirmeye % 8'e kadar art›rmaya, amme alacaklar›n›n
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nev'i ve vadeleri itibariyle farkl› oranlar tespit etmeye yetkilidir.
5. Bu madde hükümlerinden yararlanacak amme alacaklar›n› nev'ileri ve dönemleri itibariyle s›n›rlamaya, münhas›ran
tahakkuk eden amme alacaklar› için uygulatmaya, indirimin
yap›lma ﬂekli ve zaman› ile di¤er usul ve esaslar› belirlemeye Maliye Bakanl›¤› yetkilidir.
6. (Ek: 30/7/2003-4962/4 md.) Bu Kanunun 41 inci maddesine göre kredi kart› ve benzeri kartlar kullan›lmak suretiyle
komisyonsuz yap›lan ödemelerde, bu madde hükmüne göre
indirim uygulamas›na esas al›nacak ödeme tarihi, paran›n
alacakl› tahsil dairesi hesab›na geçti¤i gündür.
---------------------------------------------------NOT : Madde hükmünde yer alan indirim oran›, 97/9942 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›yla 1.10.1997 tarihinden geçerli olmak üzere % (0) olarak belirlendi¤inden, bu maddenin uygulanma olana¤› ﬂimdilik yoktur.

Tahsili Emval Kanununa göre baﬂlam›ﬂ takipler:
Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten
evvel Tahsili Emval Kanununa göre baﬂlam›ﬂ takiplere ait
mütaak›p muameleler bu kanunun hükümleri dairesinde cereyan eder.
Bu Kanunun neﬂri tarihinde gecikme zamm›na tabi
olm›yan amme alacaklar›:
Geçici Madde 2 – Bu Kanunun 51 inci maddesindeki gecikme zamlar›, halen gecikme zamm›na tabi olm›yan muaccel amme alacaklar›ndan bu kanunun neﬂri tarihinde ödenmemiﬂ olanlar›n, neﬂir tarihinden itibaren alt› ay içinde
ödenmiyenleri hakk›nda da tatbik olunur.
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Bu Kanuna göre takip edilecek vak›f mukataa ve
müecceleleri:
Geçici Madde 3 – Vak›flar ‹daresince tahakkuk etirilip
mükelleflerine ﬂahsan veya bulunamad›klar› takdirde ilanen,
tebli¤ olunup da tebli¤ tarihinden itibaren 10 gün içinde
ödenmiyen vak›f mukataa ve müecceleleri hakk›nda da bu
kanun hükümleri tatbik olunur.
Geçici Madde 4 – (Ek: 6/3/1962 - 40/1 md.) Gelir, Kurumlar, dahilde al›nan istihsal, nakliyat ve banka ve sigorta
muameleleri vergilerinden, 1/1/1962 tarihinde vadesi geçmiﬂ borcun bulunanlardan 48 inci maddeye göre yapt›klar›
tecil talepleri bu Kanunun yürlü¤e girmesinden önce reddedilmiﬂ olanlar ile haklar›nda ayn› madde uygulanm›ﬂ bulunanlar›n (‹ktisadi Devlet Teﬂebbüsleri hariç) bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde tahsil dairesine yaz› ile
müracaat etmeleri ﬂart› ile; son durumlar› yeniden incelenir.
Bu inceleme sonunda, zor durumda bulunduklar› anlaﬂ›lanlar›n, bak›ye borçlar› (Bu Kanunun ﬂümulüne giren borçlardan 1/1/1962 tarihi ile Kanun yürürlük tarihi aras›nda
cebren veya r›zaen tahsilat yap›lm›ﬂ ise taksitlendirilmek suretiyle tecil edilecek miktar borç bak›yesidir.) Maliye Bakanl›¤›nca, 48 inci maddedeki iki y›l kayd› ile ba¤l› olmaks›z›n; 1962 bütçe y›l› sonunu tecavüz etmiyecek ﬂekilde;
taksitlendirilmek suretiyle münasip müddetle bir defaya
mahsus olmak üzere tecil olunabilir.
Kanunun teminat istenmesi, faiz aranmas›, haczedilmiﬂ
mallar›n teminat yerine geçmesi, teminat›n de¤iﬂtirilmesi ve
de¤erini kaybeden teminat›n tamamlanmas› ile ilgili hükümleri mahfuzdur.
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Maliye Bakanl›¤› bu madde ile tan›nan tecil yetkisini k›smen veya tamamen mahalli teﬂkilata devredebilir.
Tecil ﬂartlar›na riayet edilmemesi; tahsil dairesince yap›lacak yaz›l› tebli¤ üzerine 15 gün içinde de¤erini kaybeden
teminat›n veya mahcuz mallar›n tamamlanmamas› veya yerine baﬂkalar›n›n gösterilmemesi hallerinde amme alaca¤›
muaccel olur.
Geçici Madde 5 – (Ek: 23/10/1962 - 85/1 md.) Gelir,
kurumlar ve dahilde al›nan istihsal vergilerinden 1/1/1962
tarihinde vadesi geçmiﬂ bulunan s›nai iﬂletmeler borçlular›ndan (‹ktisadi Devlet Teﬂebbüsleri hariç) 48 inci maddeye göre yapt›klar› tecil talepleri 40 say›l› kanunun yürürlü¤ünden
önce reddedilmiﬂ olanlarla, haklar›nda mezkür madde hükmü uygulanm›ﬂ bulunanlar ve geçici 4 üncü maddeye göre
yapt›klar› tecil talepleri reddedilmiﬂ olanlarla, haklar›nda
mezkür madde hükmü uygulanm›ﬂ bulunanlar bu kanunun
yürürlü¤ü tarihinden itibaren bir ay içinde Maliye vergi tahsil dairelerine yaz› ile müracaat etmeleri ﬂartiyle son durumlar› yeniden incelenir.
Yap›lan incelemede borçlunun, mevcut s›nai tesisi sat›lmaks›z›n veya s›nai tesisin faaliyetinin devam›na imkan b›rakm›yacak veya a¤›r ﬂekilde sekteye u¤ratacak tedbirlere
baﬂ vurulmaks›z›n borcunu ödeyemiyece¤i anlaﬂ›ld›¤› takdirde bir defaya mahsus olmak üzere bakiye borçlar› (500)
bin liraya kadar (500 000 lira dahil) olanlar›n borçlar› Maliye Bakanl›¤›nca, (500) bin liradan yukar› olanlar›n borçlar›
Bakanlar Kurulunca (5) seneye kadar tecil olunabilir. Gerekirse taksitlerin tahsiline en çok üçüncü y›l sonunda baﬂlan›r.
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Evvelce faaliyette bulundu¤u halde bu kanunun yürürlü¤ü tarihinde mali imkans›zl›klar› yüzünden faaliyetini tatil
etmiﬂ bulunan s›nai müesseselerin bu hükümden istifadeleri,
tecil muamelesinin ikmalinden itibaren en geç (6) ay içinde
tekrar faaliyete geçmelerine ba¤l›d›r.
Kanunun, teminat istenmesi, faiz aranmas›, haczedilmiﬂ
mallar›n teminat yerine geçmesi, teminat›n de¤iﬂtirilmesi ve
de¤erini kaybeden teminat›n tamamlanmas› ile ilgili hükümleri mahfuzdur.
Maliye Bakanl›¤› bu madde ile tan›nan tecil yetkisini k›smen veya tamamen mahalli teﬂkilat›na devredebilir.
Tecil ﬂartlar›na riayet edilmemesi, vergi tahsil dairelerince yap›lacak yaz›l› tebli¤ üzerine (15) gün içinde de¤erini
kaybeden teminat›n veya mahcuz mallar›n tamamlanmamas› veya yerine baﬂkalar›n›n gösterilmemesi hallerinde amme
alaca¤› muaccel olur.
Geçici Madde 6 – (Ek: 31/1/1984 - 2975/9 md.) Bu Kanunun de¤iﬂik 51 ve 52 nci madde hükümleri, 1/3/1984 tarihinden önce vadesi geldi¤i halde ödenmemiﬂ amme alacaklar› hakk›nda da 1/3/1984 tarihinden itibaren uygulan›r.
Geçici Madde 7 – (Ek: 26/12/1993 - 3946/5 md.) Bu
maddenin yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce, bu Kanunun 3505
say›l› Kanunun 24 üncü maddesi ile de¤iﬂik 51 inci maddesinin üçüncü f›kras› uyar›nca as›l addolunan alacaklar›n tahsiline devam edilir ve bu alacaklara as›l addolunduklar› tarihten ödendikleri tarihe kadar geçen süre için gecikme zamm› tatbik edilir.
213 say›l› Vergi Usul Kanununa göre uygulanan kaçakç›l›k, a¤›r kusur ve kusur cezalar›ndan vadesi bu maddenin
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yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce olanlara gecikme zamm› tatbik edilmez.
Geçici Madde 8 – (Ek: 17/9/2004 - 5234/7 md. Yürürlük:
1.1.2005)
31.12.2007 tarihine kadar uygulanmak üzere, özelleﬂtirme kapsam›na al›nan kuruluﬂlar dahil 8.6.1984 tarihli ve
233 say›l› Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tâbi
iktisadi devlet teﬂekkülleri ve kamu iktisadi kuruluﬂlar› ile
bunlar›n müesseseleri, ba¤l› ortakl›klar› ve iﬂtirakleri,
18.6.1999 tarihli ve 4389 say›l› Kanuna tâbi faaliyeti devam
eden kamu bankalar›, büyükﬂehir belediyeleri, belediyeler, il
özel idareleri ve bunlara ait tüzel kiﬂilerin veya bunlara ba¤l› müstakil bütçeli ve kamu tüzel kiﬂili¤ini haiz kuruluﬂlar›n,
Devlete ait olan ve bu Kanun kapsam›na giren borçlar›na
karﬂ›l›k, mülkiyeti bu idarelere ait ve üzerinde herhangi bir
takyidat bulunmayan taﬂ›nmazlar›ndan genel bütçeye dahil
daireler ve katma bütçeli idarelerce ihtiyaç duyulanlar ile
29.1.2004 tarihli ve 5084 say›l› Kanun kapsam›nda de¤erlendirilecek olanlar, 4.1.2002 tarihli ve 4734 say›l› Kanunun
6 nc› maddesine göre oluﬂturulacak komisyon taraf›ndan
takdir edilecek de¤eri üzerinden, borçlu kurumun da uygun
görüﬂü al›narak bütçenin gelir ve gider hesaplar›yla iliﬂkilendirilmeksizin Maliye Bakanl›¤›nca sat›n al›nabilir.
Bu idarelerin sat›n al›nan taﬂ›nmazlar›n›n tapu iﬂlemlerine esas olan ve yukar›da belirtilen ﬂekilde tespit edilen de¤erine eﬂit tutarda Devlete ait olan ve bu Kanun kapsam›na
giren borçlar› terkin edilir.
Bu madde hükmü, yukar›da say›lan kuruluﬂlar d›ﬂ›nda kalan, borcunu ödemede çok zor duruma düﬂtü¤ü inceleme raporu ile tespit edilen ve vergi dairelerine bu Kanun kapsam›98
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na giren borcu bulunan di¤er mükelleflerin (tüzel kiﬂili¤i bulunanlar›n ortaklar›na ait olanlar dahil) taﬂ›nmazlar› için de
uygulanabilir.
Bu maddenin uygulanmas›na iliﬂkin esas ve usuller Maliye
Bakanl›¤›nca belirlenir.
Geçici Madde 9 – (Ek: 30/3/2006 – 5479/6 md. Yürürlük:
8.4.2006)
Bu maddenin yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce, bu Kanunun 79 uncu maddesine göre tebli¤ edilen haciz bildirisine
süresinde itiraz etmemiﬂ olan ancak haciz bildirisinin tebli¤inden itibaren 79 uncu maddede düzenlenen bir y›ll›k dava
açma süresi geçmemiﬂ bulunan üçüncü ﬂah›slarca, kalan süre içinde menfi tespit davas› aç›labilir.
Bu maddenin yürürlü¤e girdi¤i tarih itibar›yla, bu Kanun
uyar›nca düzenlenen ödeme emrine itiraz etmiﬂ ve k›smen
veya tamamen itiraz› reddolunan üçüncü ﬂah›slardan; menfi
tespit davas› açma hakk› bulunmayanlar ile takip konusu
amme alaca¤›n›n as›l amme borçlusu taraf›ndan ödenmiﬂ olmas› nedeniyle borçlu s›fat› sona ermiﬂ olanlardan, bu Kanunun 58 inci maddesinin beﬂinci f›kras› uyar›nca hesaplanm›ﬂ ve tahsil edilmemiﬂ olan haks›z ç›kma zamm›n›n tahsilinden vazgeçilir.
Yürürlük:
Madde 117 – Bu Kanun 1 Ocak 1954 tarihinde yürürlü¤e girer.
Yürütmeye memur olanlar:
Madde 118 – Bu Kanun hükümlerini ‹cra Vekilleri Heyeti yürütür.
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21/7/1953 TAR‹H VE 6183 SAYILI ANA KANUNA
‹ﬁLENEMEYEN GEÇ‹C‹ MADDELER
1 – 3/12/1988 TAR‹H VE 3505 SAYILI KANUNUN
GEÇ‹C‹ MADDES‹:
Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihe
kadar (bu tarih dahil) her bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle miktar› 500.000 liray› aﬂmayan
ve vadesi geldi¤i halde ödenmemiﬂ olan vergiler ile bu tarih
itibariyle ihtilafl› hale getirilmiﬂ ya da dava açma süresi henüz geçmemiﬂ olan ve miktar› 500.000 liray› aﬂmayan vergilerin % 30 fazlas›yla ve ihtilaf yaratmamak, yarat›lm›ﬂ ihtilaftan vazgeçmek kayd›yla 31.l2.1988 tarihi sonuna kadar
ödenmesi halinde, ödenen bu vergilere isabet eden gecikme
zamm›, gecikme faizi ve vergi cezalar›n›n tahsilinden vazgeçilir.
Bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce her bir vergi
türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle as›llar› k›smen veya tamamen ödenmiﬂ bulunan vergilere ait olan
ve her vergi türü itibariyle miktar› 500.000 liray› aﬂmayan
gecikme zamm›, gecikme faizi ve vergi cezalar›n›n %
30'unun 31.12.1988 tarihi sonuna kadar ödenmesi halinde,
kalan % 70'inin tahsilinden vazgeçilir.
Bu maddenin uygulanmas›na ait usul ve esaslar Maliye
ve Gümrük Bakanl›¤›nca belirlenir.
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2. 22/7/1998 TAR‹H VE 4369 SAYILI KANUNUN
GEÇ‹C‹ MADDES‹:
Geçici Madde 1 – 1/1/1999 tarihinden önceki vergilendirme dönemleri için 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanunun 9 uncu maddesinin ibare de¤iﬂikli¤inden önceki hükmü geçerlidir.
213 say›l› Vergi Usul Kanununa göre uygulanan kaçakç›l›k, a¤›r ve kusur cezalar›ndan; vadesi 1/1/1999 tarihinden
önce olup, bu tarih itibariyle ödenmemiﬂ olanlar ile 1/1/1999
tarihinden sonra kesinleﬂti¤i halde ödenmeyenlere, vade tarihinden ödendikleri tarihe kadar geçen süre için 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanunun 51
inci maddesine göre gecikme zamm› uygulan›r.
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