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SĐRKÜLER         Đstanbul, 20.06.2012 
Sayı: 2012/142        Ref:4/142  
 
Konu: 
6322 SAYILI KANUN ĐLE AMME ALACAKLARININ TAHS ĐL USULÜ HAKKINDA 
KANUNDA YAPILAN DE ĞĐŞĐKL ĐKLER  
 
15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6322 sayılı Kanun ile 6183 
Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda yapılan değişiklikler aşağıda 
açıklanmaktadır.  
 
1. 6183 sayılı Kanun’un “Ödeme yeri”  başlıklı 39. maddesinde aşağıdaki değişiklik 
yapılmıştır:  
 
Değişiklik öncesi:     Değişiklik sonrası: 
 
Hususi kanunlarında ödeme yeri gösterilmemiş 
amme alacakları, borçlunun ikametgahının 
bulunduğu yer tahsil dairesine ödenir.  
Hususi kanunlarında ödeme yeri gösterilmiş 
olsun olmasın borçlunun alacaklı tahsil 
dairesindeki hesabı bildirmek şartıyla bu yerin 
belediye sınırları dışındaki tahsil dairelerine de 
ödeme yapılabilir. Bu fıkra gereğince yapılacak 
ödemeler tahsildarlara yapılamaz. 

Hususi kanunlarında ödeme yeri gösterilmemiş 
amme alacakları, borçlunun ikametgahının 
bulunduğu yer tahsil dairesine ödenir.  
Hususi kanunlarında ödeme yeri gösterilmiş 
olsun olmasın borçlunun alacaklı tahsil 
dairesindeki hesabı bildirmek şartıyla diğer 
tahsil dairelerine de ödeme yapılabilir. Bu fıkra 
gereğince yapılacak ödemeler tahsildarlara 
yapılamaz. 

 
Yapılan bu değişiklik ile amme borçlularının belediye sınırı ayrımı olmaksızın ilgili tüm 
tahsil dairelerine ödeme yapmalarına imkan tanınmaktadır. 
 
2. 6183 sayılı Kanun’un geçici 8’inci maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:  
 
Değişiklik öncesi:     Değişiklik sonrası: 
 
31/12/2014 tarihine kadar uygulanmak üzere, 
özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar dahil 
8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname hükümlerine tabi iktisadi devlet 
teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile 
bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve 
iştirakleri, 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı 
Kanuna tabi faaliyeti devam eden kamu 
bankaları, büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il 
özel idareleri ve bunlara ait tüzel kişilerin veya 
bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel 
kişili ğini haiz kuruluşların, Devlete ait olan ve bu  

31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, 
özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar dahil 
8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname hükümlerine tabi iktisadi devlet 
teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile 
bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve 
iştirakleri, 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı 
Kanuna tabi faaliyeti devam eden kamu 
bankaları, büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il 
özel idareleri ve bunlara ait tüzel kişilerin veya 
bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel 
kişili ğini haiz kuruluşların, Devlete ait olan ve bu  
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Kanun kapsamına giren borçlarına karşılık, 
mülkiyeti bu idarelere ait ve üzerinde herhangi 
bir takyidat bulunmayan taşınmazlardan genel 
bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli 
idarelerce ihtiyaç duyulanlar ile 29.1.2004 
tarihli ve 5084 sayılı Kanun kapsamında 
değerlendirilecek olanlar, 4.1.2002 tarihli ve 
4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre 
oluşturulacak komisyon tarafından takdir 
edilecek değeri üzerinden, borçlu kurumun da 
uygun görüşü alınarak bütçenin gelir ve gider 
hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin Maliye 
Bakanlığınca satın alınabilir. 
 
Bu idarelerin satın alınan taşınmazlarının tapu 
işlemlerine esas olan ve yukarıda belirtilen 
şekilde tespit edilen değerine eşit tutarda Devlete 
ait olan ve bu Kanun kapsamına giren borçları 
terkin edilir.  
 
Bu madde hükmü, yukarıda sayılan kuruluşlar 
dışında kalan, borcunu ödemede çok zor duruma 
düştüğü inceleme raporu ile tespit edilen ve vergi 
dairelerine bu Kanun kapsamına giren borcu 
bulunan diğer mükelleflerin (tüzel kişili ği 
bulunanların ortaklarına ait olanlar dahil) 
taşınmazları içinde uygulanabilir.  
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve 
usuller Maliye Bakanlığınca belirlenir. 
 

Kanun kapsamına giren borçlarına karşılık, 
mülkiyeti bu idarelere ait ve üzerinde herhangi 
bir takyidat bulunmayan taşınmazlardan 
merkezi yönetim kapsamındaki kamu 
idarelerince ihtiyaç duyulanlar ile 29/6/2001 
tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz 
Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun ek 3 üncü maddesi 
kapsamında değerlendirilecek olanlar, 4.1.2002 
tarihli ve 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine 
göre oluşturulacak komisyon tarafından takdir 
edilecek değeri üzerinden, borçlu kurumun da 
uygun görüşü alınarak bütçenin gelir ve gider 
hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin Maliye 
Bakanlığınca satın alınabilir.  
 
Bu idarelerin satın alınan taşınmazlarının tapu 
işlemlerine esas olan ve yukarıda belirtilen 
şekilde tespit edilen değerine eşit tutarda Devlete 
ait olan ve bu Kanun kapsamına giren borçları 
terkin edilir. 
 
Bu madde hükmü, yukarıda sayılan kuruluşlar 
dışında kalan, borcunu ödemede çok zor duruma 
düştüğü inceleme raporu ile tespit edilen ve vergi 
dairelerine bu Kanun kapsamına giren borcu 
bulunan diğer mükelleflerin (tüzel kişili ği 
bulunanların ortaklarına ait olanlar dahil) 
taşınmazları içinde uygulanabilir.  
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve 
usuller Maliye Bakanlığınca belirlenir. 
 

 
Yapılan düzenleme ile maddede sayılan kurum ve kuruluşların Devlete ait olan ve 6183 sayılı 
Kanun kapsamına giren borçlarına karşılık, mülkiyeti bu kurum ve kuruluşlara ait ve üzerinde 
herhangi bir sınırlama bulunmayan taşınmazların belirli şartlarla Maliye Bakanlığı tarafından 
satın alınması suretiyle amme borçlarının terkin edilmesine dair uygulama süresi 31/12/2023 
tarihine kadar uzatılmaktadır. Daha önce genel ve katma bütçeye dahil dairelerce ihtiyaç 
duyulan taşınmazlar için öngörülen uygulama, merkezi yönetim kapsamındaki tüm idareleri 
kapsayacak şekilde genişletilmektedir. 
 
Saygılarımızla,  
 
       DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
          MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
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(*)  Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  
 
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   
 
Erkan YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
 


