
 

 

6183 A.A.T.U.H.K. 
 

Kanunun Şümulü 

Madde 1 
  

 

Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine 

ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i amme 

alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme 

hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu 

kanun hükümleri tatbik olunur. 

 

Türk Ceza Kanununun para cezalarının tahsil şekli ve hapse tahvili hakkındaki hükümleri 

mahfuzdur. 

 

Teminat ve değerlenmesi: 

Madde 10 
  

Teminat olarak şunlar kabul edilir: 

 

1. Para, 

 

2. Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, 

 

3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine 

düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya 

tekabül eden satış değerleri esas alınır.), 

 

4. Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul 

edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksaniyle değerlendirilir.", 

 

5. İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idaresince 

haciz varakasına müsteniden haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar. 

 

Teminat sonradan tamamen veya kısmen değerini kaybeder veya borç miktarı artarsa, teminatın 

tamamlanması veya yerine başka teminat gösterilmesi istenir. 

 

Borçlu verdiği teminatı kısmen veya tamamen aynı değerde başkalariyle değiştirebilir. 

 

İhtiyati haciz: 

Madde 13 
  

 

İhtiyati haciz aşağıdaki hallerden herhangi birinin mevcudiyeti takdirinde hiçbir müddetle mukayyet 

olmaksızın alacaklı amme idaresinin mahalli en büyük memurunun karariyle, haczin ne suretle 

yapılacağına dair olan hükümlere göre, derhal tatbik olunur: 

 

1. 9 uncu madde gereğince teminat istenmesini mucip haller mevcut ise, 

 

2. Borçlunun belli ikametgahı yoksa, 

 

3. Borçlu kaçmışsa veya kaçması, mallarını kaçırması ve hileli yollara sapması ihtimalleri varsa, 



 

 

 

4. Borçludan teminat gösterilmesi istendiği halde belli müddette teminat veya kefil göstermemiş 

yahut şahsi kefalet teklifi veya gösterdiği kefil kabul edilmemişse, 

 

5. Mal bildirimine çağrılan borçlu belli müddet içinde mal bildiriminde bulunmamış veya noksan 

bildirimde bulunmuşsa, 

 

6. Hüküm sadır olmuş bulunsun bulunmasın para cezasını müstelzim fiil dolayısiyle amme davası 

açılmış ise, 

 

7. İptali istenen muamele ve tasarrufun mevzuunu teşkil eden mallar, bu mallar elden çıkarılmışsa 

elden çıkaranın diğer malları hakkında uygulanmak üzere, bu kanunun 27, 29, 30 uncu 

maddelerinin tatbikını icabettiren haller varsa. 

 

Amme alacaklarında rüçhan hakkı: 

Madde 21 
Üçüncü şahıslar tarafından haczedilen mallar paraya çevrilmeden evvel o mal üzerine amme alacağı 

için de haciz konulursa bu alacak da hacze iştirak eder ve aralarında satış bedeli garameten taksim 

olunur.Genel bütçeye gelir kaydedilen vergi, resim, harç ile vergi cezaları ve bunlara bağlı zam ve 

faizler için tatbik edilen hacizlerde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 268 inci maddesinin birinci 

fıkrasının son cümlesi hükmü uygulanmaz. 

Rehinli alacaklıların hakları mahfuzdur.Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve 

gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde 

rehinli alacaklardan sonra gelir. 

Borçlunun iflası, mirasın reddi ve terekenin resmi tasfiyeye tabi tutulması hallerinde amme 

alacakları imtiyazlı alacak olarak 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 206 ncı maddesinin üçüncü 

sırasında, bu sıranın önceliğini alan alacaklar da dahil olmak üzere tüm imtiyazlı alacaklar ile 

birlikte işleme tabi tutulur. 

Örnek - Amme borçlusu (S) adına kayıtlı gayrimenkul üzerindeki takyidatlar tatbik edildikleri tarih 

itibarıyla fer'i alacaklar dahil olmak üzere aşağıdaki gibidir. 

1. Sıra: (B) şahsının haczi (400.000,-TL) 

2. Sıra: (C) şahsının haczi (200.000,-TL) 

3. Sıra: (Z) şahsının rehni .000.000,-TL) 

4. Sıra: Fatsa Vergi Dairesinin Kurumlar Vergisi için haczi (600.000,-TL) 

5. Sıra: (F) Belediyesinin Emlak Vergisi için haczi (200,-TL) 

Söz konusu gayrimenkul icra dairesince satılmış olup masraflar düşüldükten sonra alacaklılara 

dağıtılacak tutar 800.000-TL'dir. 

Buna göre, gayrimenkulün satış bedelinden aynından doğan emlak vergisi için pay ayrılmayacak 

(rehin bulunduğundan), vergi dairesinin kurumlar vergisi için tatbik ettiği haciz tutarı, birinci sırada 

yer alan hacze, satış bedelinden arta kalan tutar üzerinden garameten iştirak edecektir. 

Bu durumda, 800.000,-TL tutardan; birinci sırada yer alan (B) şahsının 400.000,-TL alacağı ile 

vergi dairesinin alacağı olan 600.000,-TL arasında garameten taksim edilecektir. 

Satış bedelinden kalan tutar x Amme alacağı tutarı 

Üçüncü şahsın haciz tutarı + Amme alacağı tutarı 

formülü ile amme alacağına karşılık ayrılacak tutar tespit edilecektir. 

Buna göre, 600.000,-YTL kurumlar vergisi için hacze iştirak nedeniyle alınacak tutar; 



 

 

800.000 x 600.000 
= 480.000,-YTL olmalıdır. 

400.000 + 600.000 

Böylece, vergi dairesinin 600.000,-YTL tutarındaki kurumlar vergisi alacağı için, gayrimenkul 

satışından 480.000,-YTL pay ayrılması gerekmektedir. 

Amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların sorumlulukları: 

Madde 22/A 
 

Maliye Bakanı, aşağıdaki ödeme ve işlemlerde, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi 

geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması ve yapılacak ödemelerden istihkak 

sahiplerinin amme borçlarının kesilerek ilgili tahsil dairesine aktarılması zorunluluğu ile kesintilere 

asgari tutar ve oran getirmeye, kapsama girecek amme alacaklarını tür, tutar, ödeme ve işlemler 

itibarıyla topluca veya ayrı ayrı tespit etmeye, zorunluluk getirilen ödeme ve işlemlerde hangi 

hallerde bu zorunluluğun aranılmayacağını ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye 

yetkilidir. 

 

1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kamu idareleri 

ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin yapacağı her türlü ödemelerde, 

 

2. 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumlar ile kamu tüzel 

kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların (meslekî kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) 

mal veya hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle hak sahiplerine yapacakları ödemelerde, 

 

3. Kanun, Kararname ve diğer mevzuatla nakdi olarak sağlanan Devlet yardımları, teşvikler ve 

destekler nedeniyle yapılacak ödemelerde, 

 

4. 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli tarifelerde yer alan ticaret sicil harçlarından 

kayıt ve tescil harçları, noter harçlarından senet, mukavelename ve kâğıtlardan alınan harçlar, tapu 

ve kadastro harçlarından tapu işlemlerine ilişkin alınan harçlar, gemi ve liman harçları ile (8) sayılı 

tarifeye konu harçlar (diploma harçları hariç) ve trafik harçlarına mevzu işlemlerde, 

 

5. 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bina inşaat harcı ve yapı 

kullanma izin harcına mevzu işlemlerde. 

 

Bu madde kapsamında zorunluluk getirilen ödemelere ilişkin olarak işçi ücreti alacakları hariç 

olmak üzere, yapılacak her türlü devir, temlik ve el değiştirme, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil 

dairelerine vadesi geçmiş borcu karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra kalan kısım üzerinde hüküm 

ifade eder. Şu kadar ki bu hükmün uygulanmasında diğer kamu idarelerinin alacaklarına karşılık 

kesinti yapılması gereken hallerde kesinti tutarı garameten taksim olunur. 

 

Takibata selahiyetli tahsil dairesince, bu madde kapsamında getirilen zorunluluğa rağmen borcun 

olmadığına dair belgeyi aramaksızın ödeme yapanlara ve işlem tesis eden kurum ve kuruluşlara dört 

bin Türk lirası idari para cezası verilir. İdari para cezası, ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren bir ay 

içinde ödenir. İdari para cezasına karşı tebliğ tarihini takip eden otuz gün içinde idare 

mahkemesinde dava açılabilir. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hususi ödeme şekilleri: 

Madde 41 
  

 

Maliye Vekaletinin tayin edeceği yerlerde, nevileri mezkür Vekaletçe tesbit edilecek amme 

alacakları, bu Vekaletçe isimleri belirtilecek bankalar delaletiyle veya postaneler vasıta kılınmak 

suretiyle ödenebilir. 

 

Maliye Vekaleti bu madde gereğince ödeme yapılmasını ihtiyar ettiği takdirde, ödemenin: 

 

1. Çizgili çek kullanılmak suretiyle, 

 

2. Mükellef hesabından aynı bankadaki ilgili vergi dairesi veya Merkez Bankası hesabına münakale 

suretiyle, 

 

3. Vergi dairelerinin veya Merkez Bankasının hesabı bulunan bankalara bu daireler hesabına ödeme 

suretiyle, 

 

4. Postaneler vasıta kılınmak suretiyle, 

 

5. Banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar kullanılmak suretiyle, 

 

yapılmasını düzenlemeye salahiyetlidir. 

 

Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili: 

Madde 48/A 
Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve 213 sayılı Kanun 

kapsamına giren vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme 

zammının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi 

amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş olmak ve 

aşağıdaki şartları taşımak koşuluyla vadesi bir yılı geçmemiş alacaklar, Maliye Bakanınca 36 ayı 

geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil olunabilir. 

 

Madde hükmünden yararlanacak borçlunun; 

 

1. Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle; ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık 

gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması, 

 

2. Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş 

olması (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme 

amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.), 

 

3. Bu madde kapsamına giren ve başvuru tarihi itibarıyla vadesi 1 yılı geçmemiş borcunun borç 

ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödenememiş olması, 

 

şarttır. Şu kadar ki, bu madde ile 48 inci maddeye göre tecil edilen veya özel kanunlara göre ödeme 

planına bağlanan borcun bulunması madde hükmünden yararlanılmasına engel teşkil etmez. 

 

Bu madde kapsamında tecil edilen alacaklara, 48 inci maddeye göre belirlenen oranda faiz tatbik 

edilir. 

 



 

 

Amme borçlusunun alacaklı tahsil daireleri itibarıyla tecil edilen borçlarının toplamı beşyüz bin 

Türk lirasını (bu tutar dâhil) aşmadığı takdirde teminat şartı aranmaz. Bu tutarın üzerindeki amme 

alacaklarının tecilinde, gösterilmesi zorunlu teminat tutarı beşyüz bin Türk lirasını aşan kısmın 

%25'idir. 

 

Gecikme faiz oranı % 1,6 

Tecil faizi oranı yıllık % 15 

 

Gecikme zammında tatbik müddeti ve diğer hükümler: 

Madde 52 
  

Gecikme zammının tatbik müddeti, amme alacağının tecilinde tecilin yapıldığı, iflas halinde iflasın 

açıldığı, aciz halinde bu durumun sabit olduğu güne kadar olan müddettir. 

 

Gecikme zammının önceden borçluya bildirilmesi gerekmez. 

 

Aslın ödenmiş olması gecikme zammının takip ve tahsiline mani değildir. 

 

Cebren tahsil ve şekilleri: 

Madde 54 
  

Ödeme müddeti içinde ödenmiyen amme alacağı tahsil dairesince cebren tahsil olunur. Cebren 

tahsil aşağıdaki şekillerden herhangi birinin tatbikı suretiyle yapılır: 

 

1. Amme borçlusu tahsil dairesine teminat göstermişse, teminatın paraya çevrilmesi yahut kefilin 

takibi, 

 

2. Amme borçlusunun borcuna yetecek miktardaki mallarının haczedilerek paraya çevrilmesi, 

 

3. Gerekli şartlar bulunduğu takdirde borçlunun iflasının istenmesi. 

 

Kısmen haczedilebilen gelirler 

Madde 71 
 

Aylıklar, ödenekler, her çeşit ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama bağlı olmayan nafakalar, 

emeklilik aylıkları, sigorta ve emeklilik sandıkları tarafından bağlanan gelirler kısmen 

haczolunabilir. Ancak haczolunacak miktar bunların üçte birinden çok dörtte birinden az olamaz. 

 

Asgari ücreti aşmayan aylık gelirlerin onda birinden fazlası haczolunamaz. 

 

Bazı hallerde haczin kaldırılması 

Madde 74/A 
Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince haczedilen mal üzerindeki hacizler aşağıdaki şartların 

sağlanması halinde kaldırılır. 

 

1. Mahcuz malın bu Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan 

mallardan olması. 

 

2. Mahcuz mala biçilen değer ile %10 fazlasının, ilk sırada haciz tatbik eden tahsil dairesine 

ödenmesi (Şu kadar ki, madde kapsamında ödenecek tutar, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil 

dairelerine olan ödeme zamanı gelmiş, tecil edilmiş veya muacceliyet kesbetmiş borçların 

toplamından fazla olamaz.). 



 

 

 

3. Mahcuz mala ilişkin takip masraflarının ayrıca ödenmesi. 

 

4. Hacze karşı dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi. 

 

Haczedilen malın değer tespiti bu Kanun hükümlerine göre yapılır. Ancak, menkul mallar için her 

halükarda tahsil dairesince bilirkişiye değer biçtirilir. 

 

Bu madde kapsamında haczin kaldırılması halinde aynı mala, haczin kaldırıldığı tarihten itibaren üç 

ay müddetle Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince, bu Kanunun 13 üncü maddesi hükümleri 

saklı kalmak kaydıyla, haciz tatbik edilemez. Bu hüküm, haczi kaldırılan malın üçüncü şahıslar 

tarafından amme borçlusu lehine teminat olarak gösterilen mal olması halinde, üçüncü şahsın bu 

Kanun kapsamına giren borçları için uygulanmaz. 

 

Bu madde hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunarak hacze karşı açtığı davalardan 

vazgeçen borçlunun, haczi kaldırılan mal ile ilgili açtığı davalar mahkemelerce incelenmez; 

herhangi bir sebeple incelenir ve karara bağlanırsa bu karar hükümsüz sayılır. 

 

Tahsil edilen paralar, söz konusu malın aynından doğan motorlu taşıtlar vergisi ve bu vergiye bağlı 

fer’i alacaklar ile vergi cezalarına, mahcuz mala haciz tatbik etmiş dairelerin sırasıyla; takip konusu 

olan, muaccel hale gelmiş bulunan, ödeme zamanı gelmiş henüz vadesi geçmemiş olan ve tecil 

edilmiş bulunan alacaklarına, haciz sırasına göre mahsup edildikten sonra haciz tatbik etmemiş 

dairelerin bu fıkrada belirtilen alacaklarına garameten taksim edilir. 

 

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

 

Menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışı: 

Madde 97/A 
Menkul ve gayrimenkul mallar bu Kanun hükümlerine göre elektronik ortamda açık artırma ile 

satılabilir. 

 

Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında teklif verme yoluyla yapılır. Elektronik 

ortamda satışı yapılacak menkul mallar için her halükarda satış ilanı yapılır. Satışa ilişkin farklı 

mecralarda yapılan ilan ile elektronik ortamda yapılan ilan metinleri arasında farklılık bulunması 

halinde elektronik ortamda yapılan ilan esas alınır. Elektronik ortamda satışa sunulan mala ilişkin 

artırma sonucu, izleyen ilk iş günü elektronik ortamda ilan edilir. Elektronik ortamda satılamayan 

menkul mallar bu Kanun hükümlerine göre pazarlık usulüyle fiziki veya elektronik ortamda 

satılabilir. 

 

Artırma tarihinden önce teklif almaya, tekliflerde asgari artırım bedelini, teklif verme sürelerini, 

alınacak teminat türünü, artırma sonucunu belirten ilanda yer alacak hususlar ile elektronik ortamda 

yapılacak satışa ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

 

Zamanaşımının kesilmesi 

Madde 103 
Aşağıdaki hallerde tahsil zamanaşımı kesilir: 

 

1. Ödeme, 

 

2. Haciz tatbikı, 

 

3. Cebren tahsil ve takip muameleleri sonucunda yapılan her çeşit tahsilat, 



 

 

 

4. Ödeme emri tebliği, 

 

5. Mal bildirimi, mal edinme ve mal artmalarının bildirilmesi, 

 

6. Yukardaki 5 sırada gösterilen muamelelerden her hangi birinin kefile veya yabancı şahıs ve 

kurumlar mümessillerine tatbikı veya bunlar tarafından yapılması, 

 

7. İhtilaflı amme alacaklarında kaza mercilerince bozma kararı verilmesi, 

 

8. Amme alacağının teminata bağlanması, 

 

9. Kaza mercilerince icranın tehirine karar verilmesi, 

 

10. İki amme idaresi arasında mevcut bir borç için alacaklı amme idaresi tarafından borçlu amme 

idaresine borcun ödenmesi için yazı ile müracaat edilmesi. 

 

11. Amme alacağının özel kanunlara göre ödenmek üzere müracaatta bulunulması ve/veya ödeme 

planına bağlanması. 

 

Kesilmenin rasladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren zamanaşımı yeniden 

işlemeye başlar. Zamanaşımının bir bozma karariyle kesilmesi halinde zamanaşımı başlangıcı yeni 

vade gününün rasladığı; amme alacağının teminata bağlanması veya icranın kaza mercilerince 

durdurulması hallerinde zamanaşımı başlangıcı teminatın kalktığı ve durma süresinin sona erdiği 

tarihin rasladığı; takvim yılını takip eden takvim yılının ilk günüdür. 

 
Zamanaşımının işlememesi:  
 
 Madde 104 –  

 Borçlunun yabancı memlekette bulunması,  
 Hileli iflas etmesi veya  
 Terekesinin tasfiyesi dolayısiyle hakkında takibat yapılmasına imkan yoksa bu hallerin 

devamı müddetince zamanaşımı işlemez. 
  

Zamanaşımı, işlememesi sebeplerinin kalktığı günün bitmesinden itibaren başlar veya durmasından 
evvel başlamış olan cereyanına devam eder. 


