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SİRKÜLER NO:  2021/20 

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE 

 

7316 SAYILI KANUNLA 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ 

HAKKINDA KANUNDA BAZI DEĞİŞİKLER YAPILDI 

7316 Sayılı Kanun ile 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 22.04.2021 tarih ve 31462 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanmıştır. Bu sirkülerimizin konusunu 7316 Sayılı Kanun ile 6183 Sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda yapılan değişiklikler oluşturmaktadır. Yapılan 

değişiklikler, kamu alacaklarının haczinde ve satışında idarelere bazı kolaylıklar getirmektedir. 

Yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir: 

1- Muhafazası Tehlikeli Veya Masraflı Olan Menkul Malların Da Pazarlık Usulü İle 

Satılmasına İmkân Sağlanmıştır 

Kanunun 85. Maddesinde yapılan değişiklikle menkul malların elektronik ortamda satışına imkan 

sağlanmakta ve ihaleye iştirak edeceklerden %5 teminat alınacağı, ayrıca değer düşüklüğüne 

uğrayacağı anlaşılan mallar ile muhafazası tehlikeli veya masraflı olan malların pazarlık usulü ile 

satılmasına imkan sağlanmıştır.  

 Söz konusu maddenin eski ve yeni hali aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

Eski Şekil Yeni Şekil 

Satış şekli, artırma ve ilan: 

Madde 85 – Menkul mallar, tahsil dairelerinin satış 

mahallinde açık artırma ve peşin para ile satılır. 

Tahsil dairesince uygun görülmesi halinde, artırma 

malın mahallinde de yapılabilir. Açık artırma ile 

satışa çıkarılan mal, artırma sonunda üç defa yüksek 

sesle duyurulduktan sonra en çok artırana ihale 

edilir. Bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle 

korunması mümkün olmayan ya da beklediği zaman 

önemli bir değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan 

mallar en uygun yerde pazarlıkla, borsası bulunan 

mallar ilgili borsada satılabilir. İlk artırmada 

satılamayan malların ikinci artırması bir başka il 
veya ilçede yapılabilir. 

 Gerekli hallerde artırmanın yapılacağı yer, gün ve 

saat, satılacak malların nevi ve evsafı önceden ilan 

olunur. 

İlanın şekli, artırmanın tarzı, yeri ve günü alacaklı 

 Satış şekli, artırma ve ilan: 

 Madde 85 – Menkul mallar, elektronik ortamda 

veya tahsil dairelerinin satış mahallinde açık artırma ve 

peşin para ile satılır. Tahsil dairesince uygun görülmesi 

halinde, artırma malın mahallinde de yapılabilir. Açık 

artırma ile satışa çıkarılan mal, artırma sonunda üç defa 

yüksek sesle duyurulduktan sonra en çok artırana ihale 

edilir. Bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle 

korunması mümkün olmayan ya da beklediği zaman 

önemli bir değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan 

mallar ile muhafazası tehlikeli veya masraflı olan 

mallar en uygun yerde pazarlıkla, borsası bulunan 

mallar ilgili borsada satılabilir. İlk artırmada 

satılamayan malların ikinci artırması bir başka il veya 
ilçede yapılabilir. 

Artırmaya iştirak edeceklerden menkul mala biçilen 

değerin %5’i nispetinde para teminat olarak alınır. 

Alacaklı amme idareleri, menkul malın türü veya 

değeri ile satış şeklini esas alarak teminat 
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amme idaresinin ve borçlunun menfaatine en uygun 

gelen şekil göz önünde tutularak alacaklı amme 
idaresince tesbit olunur. 

Satılan mal, bedeli alınmadan teslim edilmez. Tahsil 

dairesi mal bedelinin ihale gününü takip eden 

günden itibaren üç gün içinde ödenmesi için mühlet 

verebilir. 

Bir kısım malların satışı ile amme alacağı 

karşılandığı takdirde geriye kalan malların 

satışından vazgeçilir ve bunlar üzerindeki haciz 

kaldırılır. 

alınmayacak halleri belirlemeye, para yerine 

teminat mektubu alınmasına karar vermeye 

yetkilidir. 

Gerekli hallerde artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat, 

satılacak malların nevi ve evsafı önceden ilan olunur. 

İlanın şekli, artırmanın tarzı, yeri ve günü alacaklı 

amme idaresinin ve borçlunun menfaatine en uygun 

gelen şekil göz önünde tutularak alacaklı amme 
idaresince tesbit olunur. 

Satılan mal, bedeli alınmadan teslim edilmez. Tahsil 

dairesi mal bedelinin ihale gününü takip eden günden 

itibaren üç gün içinde ödenmesi için mühlet verebilir. 

Bir kısım malların satışı ile amme alacağı karşılandığı 

takdirde geriye kalan malların satışından vazgeçilir ve 
bunlar üzerindeki haciz kaldırılır. 

  

2- İhale Edilen Malı Almaktan Vazgeçenlerde Yıllık %5 Faiz Alınması Yerine Tecil Faizi 

Oranında Faiz Alınacaktır  

Kanunun 86 ncı maddesinde yapılan değişiklikle ihale edilen malı almaktan vazgeçenlerde yıllık 

%5 faiz alınması yerine tecil faizi oranında faiz alınması gerektiği hükme bağlanmış ve ihaleden 

vazgeçenlerin yükümlülükleri artırılmıştır.  86 ncı maddenin eski ve yeni şekli aşağıdaki gibidir:   

 Eski Şekil Yeni Şekil 

Müşterinin malı almaktan vazgeçmesi: 

Madde 86 – Müşteri malı almaktan vazgeçer veya 

verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermezse 

mal ikinci defa artırmaya çıkarılır ve en çok artırana 

ihale olunur. Mal birinci defa kendisine ihale olunan 

kimseden, iki ihale arasındaki fark ve diğer zararlar 

ve % 5 faiz, veya ikinci ihalede talip çıkmaması 

sebebiyle ihale yapılamadığı takdirde birinci ihale 

bedeli ve diğer zararlar ve % 5 faiz, ayrıca bir 

hüküm alınmasına hacet kalmaksızın bu kanun 

hükümlerine göre tahsil edilir ve o mal için idarece 

yapılan her nevi masraflar alınmak suretiyle mal 

kendisine terkolunur. Mal bedeli ihale yapılan 

şahıstan tahsil edilemediği müddetçe asıl borçlunun 

borçlu sıfatı devam eder. 

 Müşterinin malı almaktan vazgeçmesi: 

Madde 86 – Müşteri malı almaktan vazgeçer veya 

verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermezse mal 

ikinci defa artırmaya çıkarılır ve en çok artırana ihale 

olunur. Mal birinci defa kendisine ihale olunan 

kimseden, iki ihale arasındaki fark ve diğer zararlar 

ve fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi 

oranında faiz veya ikinci artırmada talip çıkmaması 

sebebiyle ihale yapılamadığı takdirde birinci ihale 

bedeli ve diğer zararlar ve birinci ihale bedeli 

üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faiz, 

ayrıca bir hüküm alınmasına hacet 

kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra 

bakiyesi bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir ve o 

mal için idarece yapılan her nevi masraflar alınmak 

suretiyle mal kendisine terkolunur. 

Birinci artırmada talip çıkmaması sebebiyle ihalenin 

yapılamaması veya birinci artırmada mal kendisine 

ihale olunan kimsenin malı almaktan vazgeçmesi ya 

da verilen mühlet içinde bedelin tamamını 

vermemesi üzerine yapılan ikinci artırmada mal 

kendisine ihale olunan kimsenin malı almaktan 

vazgeçmesi veya verilen mühlet içinde bedelin 

tamamını vermemesi halinde, bu kimseden ikinci 

ihale bedeli ve diğer zararlar ve ikinci ihale bedeli 

üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faiz, 
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ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın 

teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi bu 

Kanun hükümlerine göre tahsil edilir ve o mal için 

idarece yapılan her nevi masraflar alınmak suretiyle 

mal kendisine terkolunur. 

Mal bedeli ihale yapılan şahıstan tahsil edilemediği 

müddetçe asıl borçlunun borçlu sıfatı devam eder. 

   

3-  Gayrimenkul Malların Da Elektronik Ortamda Satışına İmkan Sağlanmıştır. 

Kanunun 90’nıncı maddesinde yapılan değişiklikle gayrimenkul malların da elektronik ortamda 
satışına imkan sağlanmıştır. Kanunun 90’nıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Eski Şekil Yeni Şekil 

Satış ve satış komisyonları: 

Madde 90 – Gayrimenkuller, satış komisyonlarınca 

açık artırma ile satılır. Satış komisyonu, il ve 

ilçelerde en büyük mal memurunun veya tevkil 

edeceği zatın reisliği altında belediye meclisi 

tarafından kendi azası arasından seçilmiş bir zat 

ile alacaklı amme idaresinin salahiyetli bir 

memurundan ve gayrimenkulün bulunduğu yer 

tapu sicil muhafızı veya tevkil edeceği zattan 

teşekkül eder. 

 Satış ve satış komisyonları: 

Madde 90 – Gayrimenkuller, satış 

komisyonlarınca fiziki veya elektronik ortamda açık 

artırma ile satılır. Satış komisyonunun oluşumunu, 

çalışma usul ve esaslarını belirlemeye alacaklı 

amme idareleri yetkilidir. Devlete ait amme 

alacaklarında ilgili bakanlar bu yetkiyi kullanır. 

  

4-  İhalenin Feshine Sebep Olanlar Teklif Ettiği Bedel İle Bir Sonraki İhale Bedeli 

Arasındaki Farktan Sorumlu Olacaktır 

Kanunun 97 nci maddesinde yapılan değişiklikle İhale bedelinin tamamını ödememek suretiyle 

ihalenin feshine sebep olan kimse teklif ettiği bedel ile bir sonraki ihale bedeli arasındaki farktan ve 

diğer zararlardan ve fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faizden sorumlu olacağı hükme 
bağlanmıştır. Kanun maddesinin eski ve yeni şekli aşağıdaki gibidir:   

Eski Şekil Yeni Şekil 

Gayrimenkul satış bedelinin tahsili: 

Madde 97 – Gayrimenkul kendisine ihale olunan 

kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı 

vermezse ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul, satış 

komisyonunca hemen 7 gün müddetle artırmaya 

çıkarılır. Bu artırmayı alakadarlara tebliğe hacet 

olmayıp yalnız ilanla iktifa olunur ve çok artırana 

ihale edilir. 

Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale 

arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesuldür. 

İhale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme 

hacet kalmaksızın teminattan mahsubu 

yapıldıktan sonra bakıyesi tahsil dairesince tahsil 

olunur. Faiz % 5 ten hesap olunur. Aradaki farkın 

amme alacağını aşan miktarını bundan mesul olan 

şahıstan tahsil edebilmek üzere malı satılan amme 

 Gayrimenkul satış bedelinin tahsili: 

Madde 97 – Gayrimenkul kendisine ihale olunan 

kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı 

vermezse ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul, satış 

komisyonunca hemen 7 gün müddetle artırmaya 

çıkarılır. Bu artırmayı alakadarlara tebliğe hacet 

olmayıp yalnız ilanla iktifa olunur ve çok artırana 

ihale edilir. 

İhale bedelinin tamamını ödememek suretiyle 

ihalenin feshine sebep olan kimse teklif ettiği bedel 

ile bir sonraki ihale bedeli arasındaki farktan ve 

diğer zararlardan ve fark üzerinden hesaplanacak 

tecil faizi oranında faizden sorumludur. Bu tutar 

ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan 

mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil 

dairesince tahsil olunur. Aradaki farkın amme 
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borçlusuna dairece bir vesika verilir. alacağını aşan miktarını bundan mesul olan şahıstan 

tahsil edebilmek üzere malı satılan amme borçlusuna 
dairece bir vesika verilir. 

Bu madde ile 86 ncı madde kapsamında mesuliyeti 

bulunan kişilerden alınan teminattan gerekli 

mahsup yapıldıktan sonra bakiye teminat tutarı 

irat kaydedilir. 

  

5- Menkul ve Gayrimenkullerin Elektronik Ortamda Satışına İlişkin Komisyonlarının 

Oluşumunda ve Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulüne İlişkin Düzenlenmeler 

Yapılmıştır 

Kanunun 90 ncı maddesinde değişiklik yapılarak gayrimenkullerin elektronik ortamda satışına 

imkân sağlanmış ve satış komisyonlarının oluşumuna ilişkin değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca 97 nci 

maddeden sonra gelmek üzere 97/A maddesi eklenmek suretiyle menkul ve gayrimenkul malların 

elektronik ortamda satışına ilişkin usuller düzenlenmiştir: 

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 ve teklif verme yoluyla yapılır. 

Elektronik ortamda satışı yapılacak menkul mallar için her halükarda satış ilam 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. 

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.” 

Yapılan değişiklikle, öncelikle menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışına 

imkân verilmiştir. Bu şekilde, satıştan daha çok kişinin haberdar olması, açık artırmaya katılımın en 

üst düzeye çıkarılması, malın gerçek değerinde satılması, alıcıların satış mahalline gelmeksizin 

elektronik ortamda teklif vererek satışın kısa sürede sonuçlandırılması sağlanmaktadır. Bununla 

birlikte, elektronik ortamda yapılacak satışın teklif verme suretiyle yapılacağı, menkul malın 

elektronik ortamda satılacak olması halinde menkul mallar için zorunluluk arz etmeyen satış ilanının 

zorunlu olarak yapılacağı, satışa ilişkin farklı mecralarda yapılan ilan ile elektronik ortamda yapılan 

ilan metinleri arasında farklılık bulunması halinde elektronik ortamda yapılan ilanın esas alınacağı, 

elektronik ortamda satışa sunulan mala ilişkin artırma sonucunun izleyen ilk iş günü elektronik 
ortamda ilan edileceği düzenlenmektedir. 

Ayrıca, 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 yetkili 
kılınmaktadır. 

Daha fazla bilgi için lütfen müşavirliğimize başvurunuz 

Saygılarımızla. 

KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 


