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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve MÜH Güvenlik Konseyi Başkanlığına arzı Bakanlar Kurulunca 19.11.1980
tarihinde kararlaştırılan «6183 Sayıh Âmme Alacaklarının Tahsil UsuMi Hakkında Kanunda DeğişSUik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Tasarısı») ile gerekçesi ekli olarak gönderihniştir.
Gereğini emirlerine arz ederini.
Biilend Ulusu
Başbakan

GENEL GEREKÇE
1 , 1 . 1954 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
d a Kanun 26 yıldır önemli bir aksama göstermeden uygulanmış bulunmaktadır. ,
Nitekim bu kanunda yapılması amaçlanan değişiklikler, bazı maddelerdeki miktar ve oranların günümüz
şartlarına uydurulması; yeni vergilerin yürürlüğe konulmuş olması dolayısıyla ortaya çıkmış bulunan eksiklik
lerin giderilmesi ve farklı yorumlara yol açan hususların yeniden düzenlenmesinden ibarettir.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — 6183 sayıh Kanunun 9 ncu maddesinin birinci fıkrasında yapılan
Vergi Usul Kanununda yapılan değişikliklere uyum sağlaması amaçlanmıştır,

değişiklikle

maddenin

Madde 2. — Aynı kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, hangi vergiler hak
kında ihtiyati tahakkuk tatbik edilebileceğini tespit yetkisi Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu değişiklikten
amaç, yeni vergi kanunlarının yürürlüğe girmesi halinde bu vergiler için de gerektiğinde ihtiyati tahakkuk tat
bik edilebilmesini sağlamaktır. ,
Madde 3. — Aynı kanunun 51 nci maddesinin bir ve ikinci fıkralarında yapılan değişiklikle vadesinde
ödenmeyen âmme alacağına tatbik edilen gecikme zammının oranı artırılmış ve ayrıca gecikme zammının
100 liradan az olamayacağı hükme bağlanmıştır.
Bu şekilde maddenin tecil faizi oranlarındaki artışlar nedeniyle kaybetmiş olduğu borç ödemedeki zor
layıcı etkinliğine yeniden kavuşturulması amaçlanmıştır,
Madde 4. — Aynı kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle hangi hallerde ge
cikme zammının kesileceği hususu yeniden düzenlenerek, ihtiyati hacizde ve teminat alma halinde de gecikme
zammının kesileceği hususu madde metnine ilave edilmiştin,
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Madde 5„ — Aynı kâriühun 53 hcü maddesinin birinci fıkrası günümüz şartları dikkate alınmak sure
tiyle yeniden düzenlenerek, köylerde uygulanmakta olan % 10 oranındaki gecikme zammının hangi vergiler
hakkinda tatbik edileceğini tespit yetkisi Maliye Bakanlığına verilmiştir.
Madde 6. — Aynı kanunun 59 ncu maddesinde yapılan değişiklikle köylerde mal bildiriminin hahgi ver
giler hakkında köy muhtarlığına yapılabileceğini tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
Madde 7, — Aynı kanunun 65 nci maddesinin ikinci fıkrasında da 59 ncu maddede yapılan değişikliğe
uygun değişiklik yapılmıştır.
Madde 8.. — Aynı kanunun 70 nci maddesinin 12 nci bendi, yürürlükte bulunan kanunun adından söz
edilmek suretiyle yeniden düzenlenmiş, ayrıca maddeye eklenen 13 ncü bent ile 2022 sayılı Kanun uyarınca
bağlanan aylıkların da haczedilemeyeceği hükme bağlanmıştır.,
ıMadde 9. — Aynı kanunun 71 nci maddesinde yapılan değişiklikle kısmen haczedilebilen gelirler için
mevcut olan alt sınırın birde üst sınır getirilmek suretiyle uygulamaya objektiflik kazandırılması amaçlan
mıştır.,
,
Madde 10. — Aynı kanunun 106 nci maddesinde yapılan değişiklikle tahsil imkansızlığı veya tahsili için
yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunması sebebiyle yapılacak terkinler için 25 liralık had 2 500 liraya
çıkarılmıştır.
Madde 11. — Bu madde ile kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır.
Madde 12. — Bu madde ile kanunu Bakanlar Kurulunun yürüteceği hükme bağlanmıştır.

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu
TC
Milli Güvenlik Konseyi
Bütçe - Plan Komisyonu
Esas No, : 1/49
Karar No. : 5

20 , 11 . 1980

Mili Güvenlik Konseyi Başkanlığına
Balkanlar Kurulunca hazırlanan «6183 sayılı Amme Alacaklarımın Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunda De^
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı»| Komisyonumuzca incelenerek görüşlerimiz aşağıda gösterilmiş^
tir.
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taki değişmelerden dolayı miktarların yükseltilmesi, bazı oranların artırılması, yürürlükten
kaldırılan veya
yürürlüğe konulan kanunlarla uyum sağlaması nedeni! ile değişiklik yapılknası Komisyonumuzca uygun gö*
rülmıüştür.
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/ 6183 Sayılı Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunda Değişiktik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı.
MADDE 1, — 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 9 ncu maddesinin
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Vergi Usul Kanununun 344 ncü maddesinde sayılan kaçakçılık halleriyle 347 nci maddesinin 1 numaralı
bendinde belirtilen hallere temas eden bir âmme alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanmış
olduğu takdirde vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan.ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden
tahsil dairelerince teminat istenir.»
MADDE 2. — Aynı kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Aşağıdaki hallerden birinin bulunması takdirinde vergi dairesi müdürünün yazılı isteği üzerine defterdar,
mükellefin henüz tahakkuk etmemiş vergi ve resimlerinden Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek
olanlarla bunların zam ve cezalarının derhal tahakkuk ettirilmesi hususunda yazılı emir verebilir.»
MADDE 3. -— Aynı kanunun 51 nci maddesinin bir ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Âmme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vâde gününü takip eden günden itibaren
bir aylık müddet için % 10, müteakip her ay için % 3 gecikme zammı tatbik olunur. Ay kesirleri tam
ay olarak hesap edilir.
Gecikme zammı 100 liradan az olamaz.»
MADDE 4. — Aynı kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Gecikme zammının tatbik müddeti, âmme alacağının tecilinde tecilin yapıldığı, hacizde haczin tatbik
edildiği, teminat istenmesi halinde teminatın alındığı iflas halinde iflasın açıldığı, haciz halinde bu durumun
sabit olduğu güne kadar olan müddettir.|»
MADDE 5. — Aynı kanunun 53 ncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Maliye Bakanlığınca tespit ve ilân edilecek vergiler hariç olmak üzere belediye sinirları dışındaki köy
lerde tahsildarlar tarafından tahsil olunan âmme alacakları öderfle süresi içinde ödenniediği takdirde bunlar
için yalnız % 10 gecikme zammı uygulanır.t»
MADDE 6. — Aynı kanunun 59 ncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Köylerde mal bildirimi, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilah edilecek vergiler dışında kalan âmme borçları
için köy muhtarlığına da yapılabilir.»
MADDE 7. — Aynı kanunun 65 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Bu yerlerde gerek görülen hallerde Maliye Bakanlığınca tespit ve ilân edilecek vergiler için muhtarın
veya ihtiyar kurulu üyelerinden birinin huzuriyle tahsil dairesine menkul mal haczi yaptırmaya ö mahallin
en büyük mal memuru yetkilidir.»
MADDE 8. — Aynı kanunun 70 nci maddesinin 12 nci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye
aşağıdaki 13 ncü bent eklenmiştir.
«12. Harcırah Kanununa göre yapılan ödemeler,
13. 2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanan aylıklar.»
MADDE 9. — Aynı kanunun 71 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
'«Aylıklar, ödenekler, her çeşit ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama bağü olmayan nafakalar, emek
lilik aylıkları, sigorta ve emeklilik sandıkları tarafından bağlanan gelirler kısmen haczolunabilir. Ancak haczolunacak miktar bunların üçte birinden çok dörtte birinden az olamaz.
,
10 000 lirayı aşmayan aylık gelirlerin % 10'undan fazlası haczolunmaz.»
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MADDE 10. — Aynı kanunun 106 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ,
«Yapılan takip sonunda tahsili imkânsız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu
anlaşılan 2 500 liraya kadar (2 500 lira dahil) âmme alacakları, âmme idarelerinde terkin selâhiyetini haiz
olanlar tarafından terkin olunur.
Terkin selâhiyetini haiz olanlar bu selâhiyetlerin tamamını veya bir kısmını mahalli makamlara bıraka
bilirler.»
MADDE 11. — Bu Kanun 1.1.1981 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12İ — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
Başbakan
A Ulusu
Devlet Bak. - Başbakan
Yrd.
Z., Baykara

Devlet Bak. - Başbakan
Yrd.
T, Özal

Devlet Bakam
Prof. Dr. t. Öztrak

Devlet Bakanı
M. Özgünes

Devlet Bakanı
Prof. Dr. M., N.t Özdas

Adalet Bakanı
C t Mentes

Milli Savunma Bakanı
Ü. H. Bayülken

İçişleri Bakanı
S. Çetiner

Dışişleri Bakam
/ Türkmen

Maliye Bakam
K. Erdem

Milli Eğitim Bakanı
H. Sağlam

Bayındırlık Bakam
Dr. T. Önalp

Ticaret Bakanı
K. Cantürk

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı
Prof. Dr. N. Ayanoğlu

Gümrük ve Tekel Bakanı
R. Baturalp

Ulaştırma Bakanı
İV. Özgür

Tarım ve Orman Bakanı
Prof. Dr. S. Özbek

Çalışma Bakanı
Prof Dr. T. Esener

Turizm ve Tanıtma Bakanı
/, Evliyaoğlu

İmar ve İskân Bakam
Dr. S. Tüten

Köy İşleri ve Koop. Bakanı
M. R. Güney

Sosyal Güvenlik Bakanı
5, §ide

Kültür Bakam
C. Baban

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı
Ş. Kocatopçu
S.^ Bingöl
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Gençlik ve Spor Bakam
V< Özgül

