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6183 SAYILI AMME ALACAKLARI TAHS‹L‹ USULÜ HAKKINDA KANUN
KANUN MADDES‹N‹N ESK‹ fiEKL‹

Madde 43/1-a ‹halenin neticesi fesih ve tescil

KANUN MADDES‹N‹N YEN‹ fiEKL‹

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 yoluyla 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 iki bin liray› 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.

‹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 yoluyla 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. (5281 Say›l› Kanun’un 43/1-a’nc› madde ile
de¤ifltirilen ibare. Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli
olmak üzere 31/12/2004) ihale 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.

AÇIKLAMA

Bu düzenleme, Kanunda yer alan baz› hadlerin günün ekonomik koflullar› dikkate al›narak yeniden belirlenmesine yöneliktir.
Söz konusu maddede haciz yoluyla sat›fl› yap›lan bir gayrimenkule iliflkin ihalenin feshine aç›lan davada duruflma talep
edilebilme flartlar›ndan biri olarak sat›fla konu gayrimenkulun belli bir de¤eri aflmas› flart› da aran›lmaktad›r. Bu de¤er
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AÇIKLAMA

Kanununun kabul edildi¤i 1953 y›l›ndan itibaren iki bin lira olarak günümüze kadar uygulana gelmifltir.
Ancak, günümüz ekonomik flartlar› ve Yeni Türk Liras›na geçifl süreci nedenleriyle ihalenin feshine yönelik aç›dan davada
duruflma yap›labilmesi için aran›lan flartlardan biri olarak gayrimenkulun de¤erinin artt›r›lmas› gere¤i do¤mufltur. Bu amaçla
aç›lan davalarda duruflma yap›labilmesi için ihale edilen mal›n de¤eri 50 bin Yeni Türk Liras› olarak belirlenmifltir.
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Madde 43/1-b ‹stenecek bilgileri vermiyenler

Madde 114 - Kendisine ödeme emri tebli¤ olunan ve mal›
olmad›¤› yolunda bildirimde bulunan amme borçlular› bu
bildirim ile birlikte veya bildirimin 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.

‹stenecek bilgileri vermiyenler

Madde 114 - Kendisine ödeme emri tebli¤ olunan ve mal›
olmad›¤› yolunda bildirimde bulunan amme borçlular› bu
bildirim ile birlikte veya bildirimin 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
Bu vazifeyi makbul bir özre dayanmadan zaman›nda yerine
getirmiyenler sulh ifllerine bakan mahkemelerce bir aya kadar
getirmiyenler sulh ifllerine bakan mahkemelerce bir aya kadar
hafif hapis veya 100 liraya kadar hafif para cezas› ile
hafif hapis veya (5281 Say›l› Kanun’un 43/1-b’nci maddesi
cezaland›r›l›rlar.
ile de¤ifltirilen ibare. Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli
olmak üzere 31/12/2004) 100 Yeni Türk Liras›na kadar adlî
para cezas› ile cezaland›r›l›rlar.

AÇIKLAMA

Yap›lan bu yeni düzenleme ile amme borçlusunun süresinde ödemedi¤i amme alaca¤›n›n takibi amac›yla düzenlenen ve amme
borçlusuna tebli¤ edilen ödeme emrinin gere¤i olarak amme borçlusunun baz› bilgileri bildirmemesi halinde adli mahkemelerde
aç›lan dava sonucunda verilebilecek cezalardan biri olan hafif para cezas› hem tutar hem de tür olarak güncellenmektedir.
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Yap›lan bu düzenleme sonucunda hem mahkemece verilebilecek para cezas› adli para cezas› ismini alarak 5237 say›l› Türk Ceza
Kanununa paralellik sa¤lanmakta hem de Yeni Türk Liras›na geçifl de bu para cezas›n›n tutar› uyumlu hale getirilmektedir.Bu
itibarla, 100 liraya kadar olan hafif para cezas› 100 Yeni Türk Liras› adli para cezas› fleklinde de¤ifltirilmektedir.
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