
T.C.  

İstanbul Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Mali Hukuk Anabilim Dalı 

 

Yüksek Lisans Tezi 

 

Vergi İcra Hukukunda Haciz 

 

Selcen Yıldız 

2501070453 

 

Tez Danışmanı 

 

Yard. Doç. Dr. Z. Ertunç Şirin 

 

İstanbul 2010





 iii 

ÖZ 

 

Gerek vergi borcunun doğuş şekli gerekse taraflar arasındaki ilişkinin özel 

statüsü nedeniyle vergi alacağının tahsili ve bu süreçte çıkan ihtilafların çözümü özel 

hükümlere tabi tutulmuştur. Türk hukukunda vergi alacakları 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre tahsil edilirken bu kanunun 

uygulanması sırasında çıkan ihtilaflar vergi mahkemelerinde çözümlenmektedir.  Bu 

çalışmada, vergi alacaklarının cebri icra yoluyla tahsilâtında haciz uygulamaları ve 

bu uygulamalar sırasında çıkan ihtilaflara karşı yükümlünün başvuru yolları 

incelenmiştir.   
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ABSTRACT  

 

While taxpaying is a constitutional duty, tax debts do not arisen by contracts 

and there is a specific relationship between the two parties, taxpayer and payee in 

which one of them has a favored position to the other. The payee, as the authorized 

body in using public power, have superior and privileged position to the payer. For 

the reasons, tax collection procedure is subject to different provisions than collection 

of debts which are arisen by private contracts. In Turkey, taxes are collected 

according to the act numbered 6183. And the disputes which arise during collection 

period are agreed to be resolved in tax courts. In this study, levy applications on tax 

collection period and taxpayer’s rights against wrongful applications of the collector 

have been examined.  
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ÖNSÖZ 

 

Vergi İcra Hukuku’ nda haciz uygulamalarının ve bu uygulamalar sırasında 

çıkabilecek ihtilaflara karşı başvuru yollarının incelendiği bu çalışmada etkin işleyen 

bir sisteme ulaşılabilmesi için çözüm önerileri sunulması amaçlanmıştır. Üç 

bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde, vergi borcu ile alacağı arasındaki ilişki 

doğuşu, tarafları ve sona ermesi bakımından ele alınmış, vergi borcunu sona erdiren 

nedenler kısaca açıklanmıştır. İkinci bölümde, vergi borucunu sona erdiren 

nedenlerden biri ve aynı zamanda çalışmanın ana inceleme konusu olan haciz 

uygulamaları incelenmiştir. Haczin uygulanması sırasında yükümlü ile tahsil dairesi 

arasında çıkabilecek ihtilaflara ve yükümlülerin karşılaşabilecekleri hak ihlallerine 

karşı başvurabilecekleri yollar ise üçüncü bölümde açıklanmıştır. Ancak bu bölümde 

ihtilafların vergi yargısı sistemi içinde çözüm bulacağı göz önünde bulundurularak 

öncelikle vergi yargısının tarihsel gelişiminden ve işleyiş biçiminden bahsedilmiştir. 

Haciz sürecinin incelenmesi sırasında tartışmalı olan konulara, bunlara ilişkin 

mahkeme kararlarına ve farklı bir sistemle karşılaştırmak amacıyla ABD 

uygulamalarına yer verilmiştir.  
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GİRİŞ 

 

 

TC Anayasasının “Vergi Ödevi” kenar başlıklı 73. maddesine göre; “Herkes, 

kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. 

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. 

Vergi, resim, harç vb mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya 

kaldırılır.” Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 1. Numaralı Protokolünün 1. 

maddesine göre; “Her gerçek veya tüzel kişi, mallarını barışçıl bir biçimde kullanma 

hakkına sahiptir. Kamu yararı gerektirmedikçe ve uluslar arası hukukun genel ilkeleri 

ile hukukun aradığı koşullara uyulmadıkça hiç kimse malından yoksun bırakılamaz. 

Ancak, bu hükümler hiçbir biçimde, mülkiyetin genel yarara uygun olarak 

kullanılmasını denetim altına almak veya vergi ve diğer mali yükümlülük ve 

cezaların ödenmesini sağlamak için devletin gerekli gördüğü yasaları yürürlüğe 

koyma yetkisini ortadan kaldırmaz.”  Bu bağlamda; vergilendirme, bireyin mülkiyet 

hakkına devlet müdahalesidir, içeriğini toplum yararı oluşturur.1 

Herkes vergi vermekle, devletse mali güç ilkesine göre vergi adaletini 

sağlamakla yükümlüdür. Vergi adaletini sağlamanın gereklerinden biri de etkin bir 

vergi yargısı sisteminin oluşturulmasıdır. Vergi uyuşmazlıklarının hızlı ve adil bir 

şekilde çözüme kavuşturulması gerekliliği vergi yargısının gelişimini de beraberinde 

getirmiştir. Türkiye’ de vergi yargısı alanındaki ilk gelişme 1926 yılında “Kazanç 

Vergisi Kanunu” nun kabulüyle bazı illerde kurulan muvazzaf itiraz komisyonlarıyla, 

Ankara’da oluşturulan Vergiler Temyiz Komisyonu’nun faaliyete geçmesidir.2 Bu 

komisyonlar vergi kanunlarına yönelik olarak cumhuriyet döneminde kurulmuş 

sürekli ve yalnızca vergi uyuşmazlıklarına bakmakla görevli ilk yargısal 

düzenlemedir.3 Ancak esas gelişme 1982 yılında kabul edilen 2576 sayılı Bölge İdare 

Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri 

                                                
1 Billur Yaltı Soydan, “Mülkiyet Hakkı versus Vergilendirme Yetkisi: İnsan Hakları Avrupa 
Mahkemesine Göre Mülkiyet Hakkına Müdahalenin Sınırı”, Vergi Dünyası, Sayı:227, Temmuz 
2000 
2 Şerafettin Aksoy, Vergi Yargısı ve Türk Vergi Yargısı Sistemi, Filiz Kitabevi, İstanbul 1999, s. 38 
3 Cengizhan Hatipoğlu, “Geçmişten Bugüne Türk Vergi Yargısı”, İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Mecmuası C. LXV, S. 1, s. 95, 2007 
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Hakkında Kanun’la ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu’yla vergi mahkemelerinin 

kurulması ve temyiz merciinin de Danıştay olarak belirlenmesidir. 2575 ve 2576 

sayılı kanunlarla eş zamanlı olarak kabul edilen 2577 sayılı İYUK ile de vergi 

mahkemelerinin çalışma usul ve esaslarının belirlenmiştir.  

En önemli kısmını vergi alacaklarının oluşturduğu kamu alacakları, üzerinde 

tüm toplumun hak ve menfaatlerinin bulunduğu, devletin egemenlik gücüne 

dayanarak tahsil ettiği ayrıcalıklı alacaklardır.4 Yıllık olarak hazırlanan devlet 

bütçelerinin esasını, kamu hizmetinin kaynağını oluşturdukları için hızlıca tahsil 

edilmeleri zorunluluktur. Önemli kısmını vergi alacaklarının oluşturduğu kamu 

alacaklarının tahsili için özel hukuk ilişkisinden doğan alacaklardan farklı tahsil 

kanunları uygulanır. Bu kanunlar, sıkı koruma tedbirleri ve kurallar içerir. Ülkemizde 

kamu alacakları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’ a 

göre tahsil edilmekte, bu kanunun uygulanması sırasında çıkan uyuşmazlıklarsa vergi 

yargısı sistemi içinde çözüme kavuşturulmaktadır.  

Vergi alacaklarının haciz yoluyla tahsilini konu alan bu çalışma üç bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde; vergi alacağı-borcu ilişkisi, ilişkinin tarafları ve sona 

erme şekillerinden kısaca bahsedilmiş,  ikinci bölümde vergi alacağının sona erme 

nedenlerinden biri olan ve çalışmamızın esasını oluşturan vergi alacağının cebren 

tahsilinde haciz süreci detaylı olarak irdelenmiştir. Yine bu bölümde, teknolojik 

gelişmelerin beraberinde getirdiği e-devlet projelerinin vergilendirmeye etkileri 

dolayısıyla vergi icra hukukunda yerini alan e-haciz uygulamalarına yer verilmiştir. 

Üçüncü bölümde ise haciz sürecinde yükümlünün haklarının korunması bağlamında 

yükümlünün başvuru yolları anlatılmıştır. Ayrıca, haciz sürecinde çıkan ihtilafların 

vergi yargısı sistemi içinde çözümlendiği göz önünde bulundurularak, vergi 

yargısının gelişim süreci ve işleyiş biçiminden bahsedilmiştir.   

 

 

 

 

                                                
4 Binur Çelik, Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 
İstanbul 2002,  s. 24 
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BÖLÜM 1 

 

VERGİ ALACAĞI-BORCU İLİŞKİSİ VE SONA ERMESİ 

1. Vergi Alacağı-Borcu İlişkisi ve Sona Erme Nedenleri 

1.1. Vergi Alacağı-Borcu İlişkisi 

1.1.1.Vergi Alacağı-Borcu İlişkisinin Başlaması 

VUK’ nun 19. maddesine göre vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi 

bağladıkları olayın vukuu bulması veya hukuki durumun oluşmasıyla doğar ve vergi 

alacağı mükellef bakımından vergi borcunu teşkil eder. Hükme göre, vergi 

kanunlarının vergiyi bağladıkları olay veya hukuki durum; vergiyi doğuran olaydır. 

Buna göre vergi alacağı-borcu ilişkisi vergiyi doğuran olayın ortaya çıkması ile 

başlamaktadır.  

Vergilendirme yetkisinin niteliği, özellikleri ve kapsamı anayasal kurallarla 

belirlenir. Böylece idarenin keyfi hareketleri önlenerek, yönetilenlerin de hakları 

korunmuş olur.5 T.C. Anayasası’ nın 73. maddesine göre vergi, resim, harç ve 

benzeri mali yükümlülükler ancak kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Buna 

verginin kanuniliği ilkesi denmektedir. Vergilendirme işleminin neden unsurunu 

oluşturan vergiyi doğuran olayın da bu ilke gereğince kanunda açıkça belirtilmesinde 

zorunluluk vardır.6 Yani, vergi kanunlarında verginin konusu kadar verginin diğer 

temel unsurlarının ve bu arada vergiyi doğuran olayın da açıkça gösterilmesi şarttır. 

Örneğin, Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre vergiyi doğuran olay malın teslimi 

veya hizmetin yerine getirilmesi iken Gelir Vergisi Kanunu’nda gelir veya iradın bir 

gerçek kişi tarafından elde edilmesi, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda taşıtın 

gerçek veya tüzel kişiler adına ilgili sicile kayıt ve tescil ettirilmesidir. Öte yandan 

VUK’ nun 9. maddesine göre, vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş 

olması da vergi borcu-alacağı ilişkisinin doğmasına engel değildir.  

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, vergi alacağı-borcu ilişkisi 

vergiyi doğuran olayın ortaya çıkmasıyla başlıyor olsa da cebren takibe konu olan 

                                                
5 Aykut Tavşancı, “Vergilendirme Yetkisinin Anayasal Sınırları ve 1982 Anayasası”, Vergi 

Sorunları Dergisi, Sayı 203, Ağustos 2005, s. 149 
6 Gülsen Güneş, Verginin Yasallığı İlkesi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2008,  s. 121 
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borç vadesi geldiği halde ödenmemiş borçtur. Bu bağlamda AATUHK’ da “borç” ile 

kastedilen, tahakkuk etmiş ve hatta vadesi geldiği halde ödenmemiş borçtur.  

Nitekim, VUK’ nun 114. maddesinde düzenlenmiş olan tahakkuk zamanaşımı; vergi 

alacağının, doğduğu yılı takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde 

mükellefe tarh ve tebliğ edilmemesi halinde vergi borcunun artık istenemez hale 

gelmesi olarak tanımlanmışken, AATUHK’ un 102. maddesinde düzenlenmiş olan 

tahsil zamanaşımı; vadesi gelmiş vergi alacağının vadesinin rastladığı yılı takip eden 

yılın başından itibaren beş yıl içinde tahsil edilmemesi halinde artık borçludan talep 

edilemez hale gelmesi şeklinde tanımlanmıştır. Yine; 5766 sayılı kanunla 6183 sayılı 

kanuna eklenen 22/A maddesinde bahsedilen “borcun olmadığına dair belge” de, 

vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi borcunun olmadığına dair belgeyi 

kastetmektedir.7 Dahası, tahakkuk etmiş ancak vadesi gelmemiş bir borcun 

mükellefin devletten olan alacağıyla takas edilmesi mümkün değildir.  6183 sayılı 

kanunun “mahsup” başlıklı 23. maddesi 8 de mahsup edilecek borcu tanımlarken 

“muaccel borç” tanımlamasına yer vermiştir. Söz konusu hükümler doğrultusunda 

vardığımız nokta, 6183 sayılı kanuna göre vergi borcu; borcun vadesinin dolması 

(muacceliyet kazanması) diğer bir ifadeyle ödeme emri ile istenebilir hale gelmesiyle 

doğar. 

1.1.2. Vergi Alacağı-Borcu İlişkisinde Taraflar 

1.1.2.1. Alacaklı 

Vergi alacağının/borcunun da dâhil olduğu kamu (amme) alacaklarının 

kapsamı 6183 sayılı AATUHK’ un 1. maddesinde hükme bağlanmıştır. Buna göre 

devlete, il özel idarelerine, belediyelere ait vergi ve benzeri mali yükümlülükler ile 

bunlardan doğan cezalar, gecikme zammı, gecikme faizi gibi yaptırımlar ve tüm bu 

sayılanların tahsili için yapılan takip masrafları vergi alacağını/borcunu oluşturur. 

Görüldüğü gibi vergi alacağı-borcu ilişkisinde alacaklı taraf devlet, il özel idareleri 

ve belediyelerdir. Tahsil dairesi ise, alacaklı kamu idaresinin AATUHK’ u 

                                                
7 “Takibata selahiyetli tahsil dairesince, bu madde kapsamında getirilen zorunluluğa rağmen borcun 
olmadığına dair belgeyi aramaksızın işlem tesis eden kurum ve kuruluşlara ikibin Yeni Türk Lirası 
idari para cezası verilir.” 6183 sayılı kanuna 5766 sayılı Kanunun 2. maddesiyle eklenen madde, 
Yürürlük: 06.06.2008 
8 6183 sayılı kanunun 23. maddesinin lafzı “Tahsil edilip de kanuni sebeplerle reddi icabeden amme 
alacakları, istihkak sahiplerinin reddiyatı yapacak olan amme idaresine olan muaccel borçlarına 
mahsup edilmek suretiyle reddolunur.” şeklindedir. 
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uygulamakla görevli dairesi, servisi,  memuru ya da memurlarıdır. (AATUHK, md. 

3) Gerekli takip, alacaklı kamu idaresinin mahalli tahsil dairesince yapılır. Ancak, 

borçlunun veya mallarının başka yerlerde bulunması halinde, tahsil dairesi, 

borçlunun veya mallarının bulunduğu yerde yapılacak takipleri o yerdeki aynı tür 

kamu idaresinin tahsil dairesine temsilen yaptırır. Bu şekilde bir tahsilâtın 

yapılabilmesi için haciz varakasının temsilen takibat yapacak olan daireye 

gönderilmesi gerekir.9 Temsilen takip yapacak dairenin aynı türden bir tahsil dairesi 

olması şarttır. Yani il özel idaresine ait bir alacak başka bir ilde takip edilecekse, bu 

ilin il özel idaresi temsilen yetkili olarak takibi gerçekleştirir. İl özel idaresine ait 

alacağı belediyenin tahsil dairesi takip edemez. Aynı zamanda, temsilen takip için 

borçlunun veya mallarının başka bir yerde bulunması şarttır. (AATUHK, md. 5) 

Temsilen takip kapsamında, ödeme emrinin tebliği, teminat isteme, ihtiyati haciz, 

kat’i haciz ve satış işlemlerinin hepsinin temsilen yaptırılması mümkündür. Ancak 

böyle bir durumda ihtilaf çıkması halinde yetkili vergi mahkemesi, haciz varakasını 

düzenleyen tahsil dairesinin bulunduğu yer vergi mahkemesi olacaktır.  

1.1.2.2. Borçlu 

AATUHK’ un 3. maddesinde kamu borcundan sorumlu tutulabilecekler 

sayılmıştır. Buna göre borçlu; “borcu ödemek zorunda olan gerçek ve tüzel kişilerle 

bunların kanuni temsilcileri, mirasçıları, vergi mükellefi, vergi sorumlusu, kefil ve 

yabancı kişi/kurumların temsilcileridir.”  

Görüleceği üzere, kanun kamu borçlusunu öncelikle gerçek kişi ve tüzel kişi 

olmak üzere ayrıma tabi tutmuş, daha sonra bunları tek tek sayma yoluna gitmiştir. 

Ancak bu sayma işlemi sırasında tekrarlama yapılmıştır. Bu maddede sayılmış olan 

kanuni temsilci ve mirasçılar zaten vergi sorumlularıdır. 10 VUK’ nun 8. maddesine 

göre; mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüb etmiş gerçek 

veya tüzel kişiler, vergi sorumlusu ise verginin ödenmesi bakımından alacaklı tahsil 

dairesine karşı muhatap olan kişilerdir. Vergi sorumlularından mirası reddetmemiş 

mirasçılar ve kanuni temsilciler dışında bu maddede ayrıca sayılmamış olanlarsa, 

kaynakta vergi kesintisi yaparak, tahsil dairesine ödemek zorunda olan kimselerdir.   

                                                
9 Cengiz Ünlü, Açıklamalı İçtihatlı 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun, Seçkin Yayınevi, Ankara 1995, s. 114 
10 Çelik, a.g.e., s. 39 
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1.1.1.2.1. Kanuni Temsilciler 

Kanuni temsilcilerin vergisel sorumluluğu hem VUK’ nda hem de AATUHK’ 

da düzenlenmiştir. VUK’ nun 10. maddesi ve AATUHK’ nun mükerrer 35. maddesi 

kanuni temsilcilerin vergi borcundan sorumluluklarını hükme bağlamıştır. Ancak, 

5766 sayılı kanunun11 yürürlüğe girdiği 06.06.2008 tarihine kadar, VUK’ nun vergi 

alacakları için özel hüküm içerdiği gerekçesiyle, VUK kapsamına giren alacaklarda 

kanuni temsilcilerin takibinin yine aynı kanun hükümlerine göre yapılacağı, 

AATUHK’ un bu kapsama girmeyen kamu alacaklarının takibinde uygulanacağı 

görüşü hâkimdi.12 Ve Danıştay da pek çok kararında bu görüşte olduğunu 

vurgulamıştı.13 Buna karşılık, 5766 sayılı kanunla, mük. 35. maddeye; “kanuni 

temsilcilerin sorumluluklarına dair 213 sayılı VUK’ nda yer alan hükümler bu 

maddede düzenlenen sorumluluğu ortadan kaldırmaz” hükmü son fıkra olarak 

eklenmiş, böylece kanuni temsilcilerin AATUHK hükümleri gereğince takip 

edilmelerinin önü açılmıştır.14 Kanuni temsilcilerin sorumluluğuyla ilgili olarak 6183 

sayılı kanunda yapılan bu değişikliğin, en azından vergi alacaklarının takip ve tahsili 

açısından VUK’ nun 10. maddesine uygulama alanı bırakmadığı düşünülmektedir.15 

5766 sayılı kanunla mük. 35. maddede yapılan diğer bir değişiklikse amme 

alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilcilerin farklı 

kişiler olması durumunda bu kişilerin amme borcundan müteselsilen sorumlu 

tutulacağı hükmüdür. “Vergi-alacağı Borcu İlişkisinin Başlaması” başlığı altında da 

bahsedildiği üzere 6183 sayılı kanun kapsamında sözü edilen ve kastedildiği 

düşünülen “borç”, vadesi geldiği halde ödenmemiş olan borçtur. Bu kanun 

kapsamında borcun doğduğu zaman borcun vade tarihidir. Çünkü borç için takip 

işlemlerine başlanabilmesi için, diğer bir ifadeyle ödeme emriyle istenebilir hale 

gelmesi için öncelikle vadesinin gelmesi gerekir.  VUK’ nun 19. maddesinde 

                                                
11 Bkz. 5766 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, R.G.S. 26898 (mükerrer) RGT. 06.06.2008 
12 Turgut Candan, Kanuni Temsilcilerin Vergi ve Diğer Kamu Alacaklarından Sorumluluğu, 
Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara 2006, s. 69 
13  DNŞ. 7. D. E. 2000/1486, K.2000/1520 9.5.2000,  DNŞ. 4. D. E. 1996/3659, K. 1997/1325 Vergi 

ve vergiye bağlı alacakların mükerrer 35. md.’ye göre takip edilemeyeceği hk. 
14  İrfan Barlass, “5766 Sayılı Kanunla Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’ un 
Mükerrer 35. Maddesine Eklenen Son İki Fıkranın Kanuni Temsilcilerin Vergisel 
Sorumlulukları Bağlamında Değerlendirilmesi”, Vergi Sorunları, Ocak 2009, s. 167 
15 Barlass, a.g.m., s. 167 
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tanımlandığı şekliyle vergiyi doğuran olay vergi borcunun da doğması sonucunu 

doğurmayacağı gibi verginin tahakkuk etmesi de borcun ödenebilir aşamaya 

geldiğini ifade etmekle birlikte bu aşamada da borç henüz istenebilir aşamaya 

gelmediği için takip hukuku açısından henüz doğmamıştır. 35. maddenin son hali bu 

bağlamda değerlendirildiğinde, borcun vade tarihinde ve izleyen yılı müteakip 

başlayan beş yıllık zamanaşımı süresi içinde ödeme emri ile isteneceği herhangi bir 

zamanda kanuni temsilcilerin farklı kişiler olması durumunda bu kişiler vergi 

alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu olacaklardır. Dolayısıyla, kanuni 

temsilcilere bu görevlerinden ayrıldıkları tarihte henüz vadesi gelmemiş vergi 

borçları için ödeme emri düzenlenemez. Görevlerinden ayrıldıkları tarih itibariyle, 

6183 sayılı kanunun 22/A maddesi kapsamında borcunun bulunmadığına dair belge 

almaları, temsil ettikleri asıl mükellefin vergi borcundan sorumluluklarının kalktığı 

hususunda delil teşkil etmelidir.  

1.1.1.2.1.1. Limited Şirketlerin Kanuni Temsilcilerinin Sorumluluğu 

TTK’ nun 540. maddesine göre; şirketin kuruluş sözleşmesinde aksi 

kararlaştırılmış olmadıkça, limited şirket ortakları hep birlikte müdür sıfatıyla şirket 

işlerini idareye ve temsile mezun ve mecburdurlar. Kuruluştan sonra ortaklığa katılan 

ortaklar bu hususta umumi heyetin ayrı bir kararı olmadıkça, idare ve temsile mezun 

ve mecbur değildirler.16 Şirket mukavelesi veya umumi heyet kararıyla şirketin idare 

ve temsili ortaklardan bir veya birkaçına bırakılabilir. TTK’ nun 541. maddesine göre 

ise şirket mukavelesi veya umumi heyet kararıyla şirketin idare ve temsili, ortak 

olmayan kimselere de bırakılabilir. Buna göre, limited şirket (ortak olan veya 

olmayan) müdür ya da müdürler tarafından temsil ve idare edilir. Fakat şirketin esas 

sözleşmesinde aksi kararlaştırılmış olmadıkça ortakların tümü müdür sıfatıyla kanuni 

temsilci kabul edilir.17  Bu durumda vergi borçları karşısında limited şirket ortakları 

kanuni temsilci sıfatıyla AATUHK mük. 35. maddesi hükümlerince takip edilir. 

                                                
16 İrfan Barlass, Anonim ve Limited Ortaklıklarda Kanuni Temsilcilerin Vergisel Sorumluluğu, 
Vedat Kitapçılık, İstanbul 2006, s. 134 
17 Daha fazla bilgi için Bkz. Abuzer Kendigelen, Hukuki Mütalaalar (Mahkeme Kararları ile 
Birlikte), cilt 2 Ortaklıklar Hukuku, 3. bs Arıkan Yayınları, İstanbul 2006, s. 383-397 Erdoğan 
Moroğlu; Abuzer Kendigelen, Notlu-İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat, Arıkan 
Basım Yayın Dağıtım, İstanbul 2007, s. 222-242 
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Kanuni temsilci sıfatı da taşıyan ortakların takibinde şirket payları göz önünde 

bulundurulmaksızın ödeme emri düzenlenebilir.18 Çünkü kanuni temsilcilerin birden 

fazla olmaları durumunda sorumlulukları kendi aralarında müşterek ve 

müteselsildir.19 Limited şirket ortağı müdürse kanuni temsilci sıfatıyla takip 

edilebileceğinden kendisine ödeme emri düzenlenirken şirketteki payı göz önünde 

bulundurulmaksızın tüm vergi borcundan sorumlu tutulabilir.20  

1.1.1.2.1.2. Anonim Şirketlerin Kanuni Temsilcilerinin Sorumluluğu 

TTK’ nun 317. maddesine göre anonim şirketler yönetim kurulu tarafından 

idare ve temsil edilir. Aynı kanunun 319. maddesine göre esas sözleşmede idare ve 

temsil işlerinin yönetim kurulu üyeleri arasında taksim edilip edilmeyeceği ve taksim 

edilecekse bunun nasıl yapılacağı tespit olunur. Yönetim kurulunun en az bir üyesine 

şirketi temsil yetkisi verilir. Eğer anonim şirketi temsilen kanuni temsilci sıfatıyla 

ticaret sicil gazetesine tescil ve ilan edilmiş herhangi bir şahıs bulunmuyorsa 317. 

madde hükümleri uygulanır. Yani anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin tamamı 

kanuni temsilci sıfatıyla şirket borçlarından sorumlu olurlar.21 Kanuni temsilci 

sıfatıyla takip edilecek anonim şirket yönetim kurulu üyeleri için ödeme emri 

düzenlenirken şirketteki paylarının göz önünde bulundurulması gerekmemektedir. 

Yönetim kurulu üyelerinin sadece tek bir paya sahip bulunmaları (yani göz ardı 

edilebilecek kadar düşük bir oranda paydaş olmaları) dahi mümkündür. Anonim 

şirketin kanuni temsilcisi olan yönetim kurulu üyelerinin tamamı, kanuni 

temsilcilerin sorumluluklarına dair “213 sayılı VUK’ da yer alan hükümler bu 

maddede düzenlenen sorumluluğu ortadan kaldırmaz” hükmü gereğince AATUHK’ 

un 5766 sayılı kanunla değişik 35. maddesine göre takip edilebilirler.  

 

 

                                                
18  TGT Seri A, Sıra No: 1 R.G.T 30.06.2007, R.G.S. 26568 
19  DNŞ. 11. D. E. 1998/1217, K. 1998/2185 (limited şirketlerde şirketi temsil için müdür seçilmeyen 

hallerde bütün ortakların kanuni temsilci sıfatıyla takip edileceği hk.) 
20  DNŞ. 4. D. E. 1995/74, 1995/2033 (yönetici olmayan limited şirket ortağının kanuni temsilci 

olarak takip edilemeyeceği hk.) 

DNŞ. 11. D. E. 1998/1217, K. 1998/2185 (limited şirketlerde şirketi temsil için müdür seçilmeyen 

hallerde bütün ortakların kanuni temsilci sıfatıyla takip edileceği hk.) 
21 Daha fazla bilgi Bkz. Kendigelen, a.g.e., s. 35-49, Moroğlu, Kendigelen, a.g.e., s. 150-164 
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1.1.1.2.2. Mirasçılar 

Vergi sorumlusu olduğundan dolayı borçtan sorumlu tutulacak olan mirasçılar, 

asıl borçlunun ölümünden sonra mirasın reddedilebileceği üç aylık kanuni sürede 

mirası reddetmemiş olan kimselerdir. Bunlar mirastan aldıkları pay oranında miras 

bırakanın vergi borçlarından sorumludurlar. Bu kimselere verilen 3 aylık süre, 

kanunen belirlenmiş mirası reddetme süresi olduğu için bu sürede takip işlemleri 

durur.22 Ancak, borçlunun ölümü halinde önceden başlanılan takip işlemleri yok 

sayılmaz, üç aylık sürenin bitiminde takip kaldığı yerden devam eder. Mirasın kabulü 

halinde mirasçı kanunen tutulması gereken miras defterine kaydedilmemiş olsa bile 

vergi borcundan mirastan kendisine düşen pay kadar sorumlu olur.23 Ancak defter 

tutma süresi boyunca satış işlemleri yapılamaz. (AATUHK md. 7) Burada tekrar 

belirtmemiz gerekir ki; vergi cezalarından doğan borçlar ölüm halinde sona erer. 

Cezaların şahsiliği ilkesi gereği, vergi cezalarından dolayı mirasçılar sorumlu 

tutulamaz. Yani, ölüm halinde vergi borcunun sona ermemesine karşılık, vergi cezası 

düşer. (VUK md. 372)  

1.1.1.2.3. Kefiller 

Borçlu kapsamında değinilmesi gereken diğer grupsa kefillerdir. AATUHK 11. 

maddesinde borçlarına karşı teminat gösteremeyen borçlular için şahsi kefalet 

müessesesi düzenlenmiştir. Kanun hükmüne göre kefil gösterilecek kişinin muteber 

bir şahıs olması gerekmektedir. “Muteber şahıs” ifadesi muğlak olmakla birlikte, bu 

ifadeden herhangi bir suç kaydı olmayan, mali bakımdan güçlü, vergi mükellefi ise 

yükümlülüklerini eksiksiz ve zamanında yerine getiren ve borca yetecek kadar 

ekonomik varlığa sahip biri anlaşılmaktadır.24 AATUHK’ nun 54/1. maddesine göre 

alacağın süresi içinde ödenmemesi durumunda kefil takip edilebilecektir. Şahsi 

kefalet müessesesi uygulamada nadir rastlanmakla birlikte, kanun hükümlerince kefil 

                                                
22 DNŞ. 3. D. E.1993/467 K. 1993/2773 (kamu borçlusunun ölümü halinde mirası reddetme süresi 
olan 3 aylık sürede haciz yapılamayacağı hk.) 
23 DNŞ. 3. D. E. 1991/3403 K. 1992/2179 (kamu borçlusunun ölümünden önce tebliğ olunup, tahsil 

aşamasına gelen borcun ihbarname ile mirasçılara tebliğine gerek olmadığı ancak mirasçılar adına 

ödeme emri düzenlenmesi gerektiği hk.) 
24  Fehmi Günay, “Amme Alacaklarında Bir Teminat Türü: Şahsi Kefalet”, Vergi Sorunları 

Dergisi, Sayı 229, Ekim 2007, s. 65 
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de mükellefle birlikte müşterek müteselsil borçludur.25 Bu durumda idare asıl 

borçluya başvurmadan kefil adına ödeme emri düzenleyebilir.26   

1.1.1.2.4. Limited Şirket Ortakları 

AATUHK’ da limited şirket ortaklarının kamu borçlarından dolayı 

sorumluluğu özellikli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.27 Limited şirketler 

TTK’ nun 503 ve devam eden maddelerinde düzenlenmiştir. TTK’ nun 532. 

maddesine göre limited şirket ortakları şirket borçlarından koydukları veya koymayı 

taahhüt ettikleri sermaye miktarıyla sorumludurlar.28 Bunlara karşılık, AATUHK’ un 

5766 sayılı kanunla değişik 35. maddesine göre, limited şirket ortakları şirketten 

tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu 

alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu tutulmuşlardır. 

Yine aynı maddeye göre, ortağın şirketteki payını devretmesi halinde, payı devreden 

ve devralan şahıslar devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden 

müteselsilen sorumlu tutulur. Burada yine, “Kanuni Temsilciler” başlığı altında 

yapılan açıklamalar doğrultusunda devir öncesinde vadesi gelmiş amme alacağı 

anlaşılmalıdır. Böyle bir durumda, amme alacağının ödenmesinden sermaye hissesi 

oranında sorumlu tutulması gereken ortağın, hissesini devredip devretmediği 

araştırılacak, hisse devrinin söz konusu olduğu hallerde, devralan şahsın devir tarihi 

itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş şirket borçlarından sorumlu tutulacağı 

tutar tespit edilecektir.29 35. maddenin son fıkrası, amme alacağının doğduğu ve 

ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde bu 

kimselerin borcun ödenmesinden müteselsilen sorumlu olduğunu hükme bağlamıştır. 

Borcun doğduğu tarihi izleyen yılda başlayan beş yıllık tahsil zamanaşımı süresinde 

pay sahiplerinin birçok sefer değişebileceği göz önünde bulundurulduğunda 

vardığımız sonuç, ortakların payı devrederken ve devralırken limited şirketin vadesi 

gelmiş vergi borçlarını göz önünde bulundurarak hareket etmeleri gerekliliğidir.  

                                                
25  Günay, A.m., s. 68 
26   Çelik, a.g.e. , s. 40 
27 Detaylı bilgi için Bkz. Harun Yeniçeri, “Türk Vergi Sisteminde Vergi Güvenlik Önlemleri”, 
Doktora Tezi, İstanbul 2005, Billur Çelik, a.g.e. 
28 Moroğlu, Kendigelen, a.g.e., s. 232 
29 TGT Seri A, Sıra No:2 R.G.S. 26921 R.G.T. 29.06.2008 
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“Limited Şirketlerin Kanuni Temsilcileri” başlığı altında bahsedildiği üzere, 

kanuni temsilci sıfatı da taşıyan ortakların takibinde şirket payları göz önünde 

bulundurulmaksızın ödeme emri düzenlenebilir. Böyle bir durumda, kanuni temsilci 

sıfatı taşıyan ortağın şirketin vergi borçlarından ne miktarda sorumlu tutulacağı 

sorusu akla gelmektedir. Kanunda limited şirketlerin ortaklarının ya da kanuni 

temsilcilerinin takibi hakkında herhangi bir öncelik sırası öngörülmemiş olmakla 

birlikte Danıştay bazı kararlarında limited şirketten tahsil imkânı kalmayan kamu 

borçlarının öncelikle kanuni temsilciden isteneceğini hükme bağlamıştır.30 Bu hüküm 

esas alınacak olursa, limited şirketin vergi borçları için öncelikle kanuni temsilci olan 

kimseye/kimselere gidilecek, alacağın kanuni temsilcilerin varlığından tamamen 

veya kısmen tahsil edilememesi ya da tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması 

durumunda kalan borç için kanuni temsilci olmayan ortaklara hisseleri oranında 

ödeme emri düzenlenecektir. Kanunda bu konuda bir öncelik sırası belirlenmemiş 

olması uygulamada karışıklığa sebep veren bir durumdur. 

1.1.3. Vergi Alacağı-Borcu İlişkisinin İzlediği Süreç: Tarh, Tebliğ, 

Tahakkuk, Tahsil  

Buraya kadar nasıl doğduğu ve taraflarının kimler olduğu açıklanan vergi-

alacağı borcu ilişkisi olağan olarak tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil olarak sıralanan 

idari işlemler sürecinden geçerek son bulur. VUK’ na göre vergiyi doğuran olayın 

ortaya çıkmasından sonra vergi alacağının miktarının saptanması, idareyi alacaklı, 

mükellefi borçlu kılan işlemlerin tamamlanması gerekir. Bunun için öncelikle, 

ödenecek vergi miktarının belirlenmesi için matrah tespit edilir. 31 VUK’ na göre 

verginin tarhı, vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve oranlar üzerinden 

hesaplanmasıdır. Tarhiyat çeşitli şekillerde gerçekleştirilmektedir. Ancak, olağan 

                                                
30 DNŞ. 4. D. E. 2003/986, K. 2003/2507 (limited şirketten tahsil olanağı kalmayan kamu alacağının 

öncelikle kanuni temsilciden aranılması gerektiği hk.), DNŞ. 4. D. E. 2006/914, K. 2006/2039 (limited 

şirket ortağının kamu alacağı dolayısıyla takip edilebilmesi için, alacağın şirket mal varlığından ve 

kanuni temsilciden tahsil imkânının bulunmadığının tespit edilmesi gerektiği hk. Karşıoy: 213 sayılı 

VUK’ nun ve 6183 sayılı kanunun 35. maddesinin birlikte incelenmesinden şirketten tahsili olanaksız 

hale gelen kamu alacaklarının takibinde, kanuni temsilciler ile ortaklar arasında bir öncelik sırasının 

öngörülmediği sonucuna ulaşıldığından Mahkeme kararının gerekçesinde hukuki isabet 

görülmemiştir.) 
31 Ateş Oktar, Vergi Hukuku, Türkmen Kitabevi, 5. bs., İstanbul 2010, s. 106 
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tarhiyat şekli mükellefin beyan ettiği matrah üzerinden verginin hesaplanmasıdır. 

Mükellefin kanuni yükümlülüklerini yerine getirmediği durumlarda re’sen veya 

ikmalen ya da idarece tarhiyat usullerinin uygulanması da mümkündür.  

VUK’ nun 30. maddesine göre, vergi matrahının tespitine imkân bulunmayan 

hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya 

yetkili olanlarca hazırlanan vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya matrah 

kısmı üzerinden tarh yapılması durumuna re’sen tarhiyat denir. Re’sen tarhiyat 

yapılmasının nedeni tarhiyatın tamamen veya kısmen defter, kayıt, belge ve diğer 

kanuni ölçülere dayanılarak yapılmasına imkân bulunmamasıdır.  

İkmalen vergi tarhiyatı ise beyanın gerçeğe uygun olarak yapılmamış olması 

veya hatalı olarak belirlenmiş olması dolayısıyla eksik tarh edilmiş verginin 

tamamlanması amacıyla yapılmaktadır. VUK’ nun 29. maddesinde yer alan ikmalen 

tarhiyat,  her ne şekilde olursa olsun bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiye ilişkin 

olarak ortaya çıkan ve miktarı, defter, kayıt, belge ve diğer kanuni ölçülere 

dayanılarak belirlenen bir matrah veya matrah farkı üzerinden alınacak verginin 

tarhiyatı olarak tanımlanmıştır. Bunların dışında, vergi hatalarının düzeltilmesi 

amacıyla idarece tarhiyat da yapılmaktadır.  

Tarhiyat aşamasından sonra verginin yükümlüye tebliği aşaması gelir. Tebliğ, 

VUK’ nun 21. maddesinde; “vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden 

hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile 

bildirilmesidir” şeklinde tanımlanmıştır. Tebliğin usulüne uygun yapılması, geçerli 

olabilmesi için zorunluluktur. Vergilendirme sürecindeki işlemlerin hüküm ifade 

edebilmesi için süresi içinde ve usulüne uygun bir şekilde tebliğ edilmesi gerekir. 

Verginin tebliğ edilmesi mükellefe kontrol fırsatı verir.32 Mükellef tebliğ edilen vergi 

borcuna karşı oluşabilecek itirazlarını idari yollarla veya yargı yoluna başvurarak öne 

sürebilecektir. VUK’ nun 93/1. Maddesi gereğince, tebligatlar posta yoluyla iadeli 

taahhütlü olarak, adresleri bilinmeyenlere ise ilan yoluyla yapılır. Ancak, ilgilinin 

kabul ettiği durumlarda daire veya komisyonda da tebliğ yapılabilmektedir.33 Ayrıca, 

                                                
32 Abdurrahman Akdoğan, Kamu Maliyesi, Gazi Kitabevi, 12. Baskı, Ankara 2007, s. 154 
33  Abdurrahman Akdoğan, Türk Vergi Sistemi ve Uygulaması, 4. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara 

2003, s. 25 



 13 

AATUHK’ nun 8. Maddesi, kanun kapsamına giren kamu alacaklarıyla ilgili 

tebliğlerin yapılmasında VUK hükümlerinin uygulanacağını öngörmektedir. 34 

Sonraki aşama ise, verginin tahakkuku aşamasıdır. Tahakkuk, kısaca verginin 

ödenebilir aşamaya gelmesi olarak tanımlanmaktadır. Tahakkuk eden vergi vadesinin 

gelmesiyle tahsil aşamasına gelir yani ödenir. Vergi borcunun olağan tahsil şekli 

mükellefin borcunu kendiliğinden ödemesidir. Ancak mükelleflerin yükümlülüklerini 

yerine getirmeyerek borcunu ödemediği durumlarda cebren tahsil uygulamasına 

gidilecektir. Kısaca verginin tahsili, rızaen tahsilât ve cebren tahsilât olmak üzere iki 

şekilde olmaktadır. Rızaen tahsilât vergi borcunun sona erme nedenleri arasında 

“borcun ödenmesi” başlığı altında, cebren tahsilât ise “borcun cebri icra yoluyla 

tahsil edilmesi” başlığı altında incelenecektir. 35 

 

1.2. Vergi Alacağı-Borcu İlişkisinin Sona Erme Nedenleri  

1.2.1. Borcun Ödenmesi 

Vergi alacağı-borcu ilişkisini sona erdiren olağan neden rızaen tahsilât da 

denilen mükellefin kanuni süresi içinde kendiliğinden ödeme yapmasıdır. VUK’ nun 

111. maddesine göre vergi borçları vergi kanunlarında belirtilen süreler içinde 

ödenir. Sürenin bittiği gün borcun vadesidir. AATUHK’ un 37. maddesine göre özel 

kanunlarında ödeme günü tespit edilmemiş alacakların tebliğden itibaren bir ay 

içinde ödeneceği hükme bağlanmıştır. Aynı kanunun 40. maddesinde; 

— ödemenin tahsil dairesinin yetkili memurları tarafından makbuz karşılığı 

yapılacağı,  

—  makbuzların şeklini ilgili dairenin belirleyeceği,  

— borçluların makbuzlarını tahsil zamanaşımı müddeti sonuna kadar saklamakla 

sorumlu olduğu,  

— makbuzun posta yoluyla gönderilmesi durumunda posta masraflarının alacaklı 

daireye ait olduğu,  

                                                
34 Oktar, a.g.e., s. 116 
35 Vergilendirme süreciyle ilgili daha detaylı bilgi için bkz. Ateş Oktar, Vergi Hukuku; Nurettin 
Bilici, Vergi Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2006, Doğan Şenyüz Vergi Hukuku (Genel 
Kısım), Ekin Kitabevi, Bursa 2000 
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— Maliye Bakanlığı’nın ödemenin özel ödeme şekilleriyle yapılmasına zorlama 

yetkisine sahip olduğu hususları belirtilmiştir.    

Maliye Bakanlığı bu maddenin verdiği yetkiye istinaden, kurumlar vergisi 

mükelleflerinin; kurumlar vergisi ve geçici vergi ödemelerinde 01.01.2008 tarihinden 

itibaren; kdv, kurumlar vergisi stopajı ve gelir vergisi stopajı ödemelerinde 

01.01.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere özel düzenleme yapmıştır. Buna 

göre söz konusu vergiler belirtilen tarihlerden itibaren vergi dairelerine değil 

bankalara nakden veya çekle ödenecektir.36 Bunların dışındaki vergi borçları hem 

vergi dairelerine hem de yetkili kılınmış bankalara nakden veya çekle ödenebilir. 

Ancak ödeme aracı olarak kullanılan çeklerin, T.C. Merkez Bankası’nın kanunlar 

doğrultusunda hazırladığı tebliğlere uygun olması gerekir. Bankalar kendilerine 

yapılan ödemeleri en geç 7 gün içinde T.C. Merkez Bankası’na transfer etmek 

zorundadır. Bu transferin gecikmesi durumunda gecikme zammı uygulanır. 

AATUHK’ un 47. maddesinde, gerek rızaen gerek cebren yapılan ödemelerde 

yapılan ödeme borcun aslı ve fer’ilerine birlikte yetmediği durumlarda, ödemenin 

asıl ve fer’i alacaklara aynı oranda mahsup edileceği hükme bağlanmıştır. Aynı 

maddeye göre, vadesi geçmiş alacaklar için rızaen ödeme yapılmışsa ödeme 

öncelikle aynı yılsonunda zamanaşımına uğrayacak borca mahsup edilir. Bu şekilde 

birden fazla borcun olması durumunda ödeme bütün borçlara orantılı olarak dağıtılır. 

Cebren tahsil edilen tutarlarda, öncelikle tahsilâtı yapan dairenin alacağı mahsup 

edilecek kalan miktar diğer alacaklı kamu idarelerinin alacaklarına mahsup 

edilecektir. Cebri icra aşamasında yapılan ödemeler cebren tahsil sayılır ve bu 

ödemelerle öncelikle takip masrafları karşılanır, kalan tutar vergi borcunun asıl ve 

fer’ilerine orantılı olarak mahsup edilir.  

AATUHK gereğince bazı durumlarda ödemenin ertelenmesi söz konusu 

olabilir. Bunlardan ilki tecildir. Söz konusu kanunun 48. maddesine göre; borcun 

vadesinde ödenmesi veya haciz uygulanması borçluyu çok zor duruma düşürecekse 

gerekli şartların bulunması halinde borç tecil edilebilir. Tecil için gerekli şartlar 

şunlardır: 

— borçlunun tecili yazılı olarak talep etmesi, 

                                                
36  Seri A, Sıra No:2 R.G.T. Sayı: 26921 Tarih: 29.06.2008 
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— borçlunun borcuna karşılık yeterli teminatı göstermesi, 

— borçlunun vergi borcunu ödemesi durumunda çok zor duruma düşecek olması ve 

— alacaklı kamu idaresinin tecil talebini kabul etmesi. 

Bu durumda, alacaklı idare veya yetkili kılacağı makamlar, süresi 36 ayı 

geçmemek üzere 37ve faiz ödenmesi şartıyla borcu tecil edebilirler. 38 Tutarı 50.000 

TL’yi aşan miktardaki borçlar için teminat talep edilir.39 İstenecek teminat, borcun 

50.000 TL’yi aşan kısmının yarısı tutarında olacaktır. Örneğin, 150.000 TL’lik bir 

borcun tecil edilebilmesi için gösterilecek teminat 50.000 TL olmalıdır. Maddenin 

2008 yılında değişmeden önceki halinde borç tutarı kadar teminat gösterilmesi 

öngörülüyordu. Ancak mükelleflerin tecil müessesesinden daha yaygın bir şekilde 

faydalanması ve borcunu ödeyebilecek olanların cebri takip işlemlerine maruz 

kalmaması için teminat miktarının düşürülmesi uygun bulunmuştur. Teminat tutarları 

hesaplanırken borcun aslı dikkate alınır, tecil faizleri hesaba dâhil edilmez. Şayet 

uygulanmış bir haciz işlemi varsa hacizli mallar da teminat kapsamında 

değerlendirilir. 40 Tecil talebinin bizzat mükellefin kendisi tarafından yapılması şart 

değildir. Kanuni temsilciler, kefiller, limited şirket ortakları, mirasçılar gibi borcun 

ödenmesinden sorumlu olan kişiler de tecil talebinde bulunabilirler.41 Borçlunun 10. 

maddeye göre teminat gösterememesi durumunda 11. maddede düzenlenmiş şahsi 

kefalet hükümlerince kefil göstermesi de mümkündür.42  

Çok zor durumun tespitinde ise mükellefin borcu ödemesinin, gelir 

kaynaklarının ortadan kalkmasına ya da faaliyetlerinin engellenmesine sebebiyet 

                                                
37 5766 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle değişen ibare, Yürürlük: 01.07.2008 
38 TGT Seri C, Sıra No 2, R.G.T. 21.10.2010, R.G.S. 27736 Tebliğin yayın tarihinden itibaren 
uygulanmak üzere, tecil faizi oranı aylık % 1, yıllık %12’dir. 
39 01.07.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5766 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle eklenen fıkraya göre;        
amme borçlusunun tecil edilen borçlarının toplamı 50.000 TL’ yi (bu tutar dahil) aşmadığı takdirde 
teminat şartı aranılmaz. Bu tarihten önce, borcun tamamı için teminat gösterilmesi gerekmekteydi. 
40  DNŞ 3. D. E. 2004/574 K. 2004/2478 T. 12.10.2004 (haciz uygulanmasından sonra tecil talebi 
kabul edilen davacı kurumun teminat gösterme zorunluluğunun bulunması karşısında, haczedilen 
alacağı yasa gereği teminat yerine geçecektir. Bu nedenle tecil süresince söz konusu alacak üzerindeki 
haczin kaldırılması mümkün olmadığından aksi yönde verilen mahkeme kararında hukuka uygunluk 
görülmemiştir.) (çevrimiçi) www.kanunum.com 
41  Yılmaz Özbalcı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yorum ve Açıklamaları, 

Oluş Yayıncılık, Ankara 2003 s. 475 
42  Celal Çelik, “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Uyarınca Tecil 

Uygulaması”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 325, Eylül 2008, s. 50 
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verip vermediğine bakılması gerekir.43 Ancak buna karar verecek olan alacaklı tahsil 

dairesidir. 44 İdare tecil talebini kabul etmek zorunda değildir. Ancak tecil şartlarının 

tamamının var olduğuna kanaat getirirse talebini kabul edebilir. Tecil talebinin kabul 

edilmesiyle borcun takibi durur çünkü borç “müeccel” hale gelecektir.45 Fakat 

mükellef tarafından tecil şartlarına uyulmadığı takdirde alacak tekrar muaccel olur.  

Ödemenin ertelemesine ilişkin kanunda yer alan diğer müessese ise tehirdir. 

Aynı kanunun 49. maddesine göre, idare tarafından tecil edilmiş bir alacak için 

mahkeme de icranın tehiri kararı vermişse ve tehir süresi tecil süresinden uzun ise 

tecil hükümsüzdür. Tecil müddeti tehir müddetinden uzun ise, borç tehirin bitim 

tarihi ile tecilin bitim tarihi arasındaki zaman diliminde ödenmek üzere 

taksitlendirilir.  

Ödemeye ilişkin bir diğer husus ise, gecikme zammı ve gecikme faizi 

yaptırımlarıdır. Tarh ve tebliğ edilmiş borcun vadesinde ödenmemesi dolayısıyla 

gecikme zammı uygulanır. Verginin tarh edilmemiş veya eksik tarh edilmiş olduğu 

durumlarda, ikmalen, re’sen veya idarece tarh yapılırken tarhiyatın geciktiği zaman 

dilimi için ise gecikme faizi uygulanır. Gecikme faizi VUK’ nda düzenlenmiştir ve 

gecikme zammı oranında olacağı hükme bağlanmıştır. Borcun ertelenmesi, iflasın 

açılması ve aciz halinin tespiti durumlarında gecikme zammı işlemeye devam etmez. 
46 

Kanunda ödemeye ilişkin bir diğer müessese de erken ödemedir. AATUHK’ 

un Ek 1. maddesine göre mükellefin borcunu vadesinden önce ödemesi durumunda 

her gün için aylık  % 4 oranında indirim yapılır. Kanuni ödeme süresinde arta kalan 

tutarlar erken ödeme sayılır ve diğer vergi alacaklarına mahsup edilinceye kadar 

aylık % 4 oran üzerinden fark hesaplanır. Ancak eğer mahsup yapılmaz da kalan 

tutar nakit olarak ödenirse bu oran uygulanmaz. Bakanlar Kurulu bu oranı sıfıra 
                                                
43  TGT Seri A, Sıra No: 1 R.G.T 30.06.2007, R.G.S. 26568, Dördüncü Bölüm, I 
44 DNŞ 4. D. E. 2001/1386 K. 2002/138 T. 23.01.2002 (6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunun 48 inci maddesinin tecilde taksit zamanlarının ve diğer şartları tecile salahiyetli 
makamlarca tespit olunacağını öngörmesi, tecil ve taksitlendirme imkânından yararlanılma hususunun 
mükelleflerin özgür iradesine bırakılması ve talepte bulunmak için zorunluluk içermemesi nedeniyle 
bu madde ile yetkili kılınan Maliye Bakanlığınca tecil ve taksitlendirmede takdir yetkisini aynı 
hukuksal durumda olan mükellefler arasında ayırım yapılmaksızın yalnızca borcun vadesi ve 
ödenmesi açısından 31.12.2000 tarihinin belirlenmesinde yasaya aykırılık bulunmamaktadır.) 
45  Çelik, a.g.e., s. 55 
46 R.G.T. 19.10.2010 R.G.S. 27734  BKK 12.10.2010 tarih ve 2010/965 yürürlük 19.10.2010 gecikme 
zammı ve dolayısıyla gecikme faizi oranı aylık % 1.40 olarak belirlenmiştir. 
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kadar indirmeye ve % 8’e kadar artırmaya yetkilidir. Ancak Bakanlar Kurulu 

01.10.1997 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu oranı sıfıra indirmiş 

bulunduğundan erken ödeme şu anda mükelleflere herhangi bir fayda 

sağlamamaktadır. Gerek, AATUHK’ nun dayandığı tahsilâtın hızlandırılması 

gerekçesine uygun olduğundan, gerekse mükelleflere kolaylık sağlayacağından erken 

ödeme indiriminin etkin işletilmesi gerekmektedir. 

1.2.2. Zamanaşımı 

213 sayılı VUK’ na göre zamanaşımı, süre geçmesi suretiyle vergi alacağının 

kalkmasıdır. Zamanaşımı mükellefin bu hususta bir müracaatı olup olmamasına 

bakılmaksızın hüküm ifade eder. (VUK md. 113) Vergi hukukunda zamanaşımının 

kabul edilmesindeki amaç alacaklıyı cezalandırmak değil kamu yararıdır. Vergi 

borcu-alacağı ilişkisi kanun emriyle kurulduğu için zamanaşımı vergi hukukunda 

re’sen dikkate alınır.47 Vergi sistemimizde tahakkuk zamanaşımı ve tahsil 

zamanaşımı olmak üzere iki çeşit zamanaşımı uygulaması bulunmaktadır. Tahakkuk 

zamanaşımı VUK’ nun 114. maddesinde düzenlenmiştir. Kanundaki tanımına göre 

tahakkuk zamanaşımı, vergi alacağının, doğduğu yılı takip eden yılın başından 

başlayarak beş yıl içinde mükellefe tarh ve tebliğ edilmemesi halinde vergi borcunun 

artık istenemez hale gelmesidir. Tahsil zamanaşımı ise AATUHK’ un 102. 

maddesinde düzenlenmiştir ve vadesi gelmiş vergi alacağının vadesinin rastladığı yılı 

takip eden yılın başından itibaren beş yıl içinde tahsil edilememesi durumunda artık 

borçludan talep edilemez hale gelmesi şeklinde tanımlanabilir. Tahsil zamanaşımı 

ancak borçlunun yurtdışında olması, hileli iflas etmesi veya terekesinin tasfiyesi 

nedenlerinden biri dolayısıyla borçlu hakkında takibat yapılamadığı hallerde durur. 

Zamanaşımını durduran hallerin ortadan kalktığı günü takip eden günden itibaren 

süre kaldığı yerden devam eder. (AATUHK, md. 104/2) Bunun dışında, ödeme, 

haciz uygulanması, cebren tahsil yoluyla yapılan her çeşit tahsilât, ödeme emri 

tebliği, mal bildirimi ve tüm bu işlemlerin kefil veya temsilci vasıtasıyla yapılması 

tahsil zamanaşımını kesen sebeplerdir. Buna ilave olarak, ihtilaflı alacaklarda yargı 

organlarının bozma kararı vermesi, alacağın teminata bağlanması, yargı organlarının 

icranın durdurulmasına karar vermesi gibi durumlar da tahsil zamanaşımını keser. 

                                                
47 Oktar, a.g.e., s. 147 
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Tahsil zamanaşımı kesildiğinde kesildiği yılı takip eden yılın başından itibaren 

sıfırdan başlar.48   

ABD vergi hukukunda zamanaşımı (lapse of time) süreleri 10 yıl olarak 

uygulanmaktadır49 

1.2.3. Terkin 

Terkin, kanunda belirtilmiş nedenler dolayısıyla kanunda kendisine yetki 

verilmiş kurum tarafından vergi borcunun silinmesidir. Vergi borcunun terkini 

hukukumuzda doğal afetler, tahakkuktan vazgeçilmesi ve tahsil imkânsızlığı olmak 

üzere üç şekilde yer almıştır. Doğal afetler nedeniyle terkin hem VUK’ nda hem de 

AATUHK’ da düzenlenmiştir. Ancak, AATUHK’ da VUK kapsamına giren 

alacaklar için VUK’ nun ilgili hükmünün uygulanacağı açıkça belirtilmiştir. VUK’ 

nun 115. maddesine göre; yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, su basması, kuraklık, 

don, zararlı hayvan ve haşerat istilası gibi nedenlerle varlıklarının en az üçte birini 

kaybeden mükelleflerin, bu afetlerin zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili vergi 

borçları ve vergi cezaları kısmen veya tamamen terkin edilir. Söz konusu doğal 

afetler sebebiyle ürünlerinin en az üçte birini kaybeden arazi sahibi mükelleflerin de 

afete uğrayan arazi için zararın oluştuğu yıla rastlayan arazi vergisi borçları ve vergi 

cezaları aynı şekilde terkin edilir. Terkin kararını Maliye Bakanlığı verir. Ancak 

Bakanlık bu yetkisini devredebilir. Zarar derecesini mahalli idare heyetlerine tespit 

ettirir.  

Yine VUK’ nun mükerrer 115. maddesinde vergilerin tahakkuklarından 

vazgeçilmesi dolayısıyla terkin edilmesi hükme bağlanmıştır.  Buna göre ikmalen, 

re’sen ve idarece tarh edilen vergi ve bunlara ilişkin cezaların toplam miktarı (4444 

sayılı Kanunun 13/C-3 maddesiyle değiştirilen miktar Yürürlük; 14.8.1999) 

1.000.000 lirayı (1.000.000 lira dâhil) aşmaması50 ve tahakkukları için yapılacak 

giderlerin bu miktardan fazla olacağının tespit edilmesi halinde Maliye Bakanlığı’nca 

belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda tahakkuktan vazgeçilebilir. 

                                                
48 Detaylı bilgi için bkz. Mehmet Küçükkaya, “Vergi Hukukunda Zamanaşımı”, Yüksek Lisans 
Tezi, İstanbul 2000 
49  Carol M. Luttati, “How to secure a release of levy?”, Journal of Tax Practice and Procedure, 

October-November 2008, p. 8 
50 393 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2010'dan itibaren 18,00 -TL 
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AATUHK’ nun 106. maddesinde düzenlenmiş olan tahsil imkânsızlığı 

sebebiyle terkin, vergi borcunun silinmesinde uygulanacak sonuncu terkin şeklidir. 

Yapılacak takip sonunda, alacağın tahsili imkânsız veya tahsili için yapılacak 

giderler alacağı aşacak durumda ise; 213 sayılı Kanun kapsamına giren alacaklar için 

10 TL’ye kadar olan alacaklar, terkin yetkisine sahip kişilerce tahsil zamanaşımı 

beklenmeksizin terkin olunabilir. 

ABD hukukunda da, “tahsil dairesi tarafından tahmin edilen haciz ve satış 

sürecinde oluşacak masraflar, hacze konu olan mal ve hakların piyasa değerinden 

yüksek olacaksa haciz uygulanmaz” hükmü bulunmaktadır.51   

1.2.4. Takas  

Takas, mükellefin kamu idaresinden kesinleşmiş bir alacağının bulunması 

halinde kamu idaresi nezdindeki muaccel borcunun bu alacak oranında sona 

ermesidir. AATUHK’ un 23. maddesine göre, tahsil edilip de kanuni nedenlerden 

dolayı reddi gereken kamu alacağının mükellefe nakden verilmesi yerine kamu 

idaresine olan borcundan mahsup edilmesidir. Buradaki mahsup ifadesi takası ifade 

eder.52 Bahsi geçen bu işlemin yapılabilmesi için karşılıklı iki muaccel alacak/borcun 

olması gerekir. 53 

1.2.5. Hata Düzeltme 

VUK’ nun 116. maddesine göre, vergi hatası haksız yere fazla veya eksik vergi 

istenmesi ya da alınmasıdır. Bu durumda mükellef yazı ile hatanın düzeltilmesini 

talep etmelidir. Hata düzeltmede yetkili kişiler vergi dairesi müdürleridir. Hatalar 

düzeltme fişine dayanılarak düzeltilir. Hata mükellef aleyhine yapılmışsa asıl borcu 

aşan miktar terkin olunur. Terkin olunan miktar reddolunur. Fişin bir nüshası, 

reddedilecek miktar ve müracaat edilecek yer ve süre belirtilmek şartıyla mükellefe 

gönderilir. Mükellef tebliğden itibaren bir yıl içinde parasını geri almak için 

müracaat etmelidir. İdarece re’sen yapılan düzeltmelerde mükellefin dava açma 

hakkı mevcuttur. (VUK, md. 121)  

 

 

                                                
51 26 USC § 6331 Carol M. Luttati, a.g.m. 
52  Çelik,  a.g.e.,   s. 130 
53  Daha detaylı bilgi için Bkz. Yeniçeri, a.g.e.,  Çelik, a.g.e. 
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1.2.6. Mali Af 

Yasama organı tarafından çıkarılan af kanunu doğrultusunda kanunda af 

kapsamına giren mükellefin borcunun tamamen veya kısmen sona ermesidir. Vergi 

hukukunda af vergilerden çok cezalar için kullanılır. Burada, devlet cezalar 

konusunda af çıkararak tahsil edilemeyen vergileri tahsil etmeyi amaçlamaktadır. 

Ancak bu şekilde uygulanan aflar zamanında vergi yükümlülüğünü yerine getiren 

mükelleflerin aleyhine haksız rekabet sonucu doğuracaktır.54  

Verginin kanuniliği ilkesi gereğince kanunla konulan vergilerin affı ancak 

kanunla mümkündür. Bu doğrultuda, mali af, TBMM’nin af kanunu çıkarmasıyla 

uygulamaya konulabileceğinden, vergiler konusunda af yetkisi yasama organına 

aittir. Burada verginin terkini ile vergi affı arasındaki fark dikkat çekmektedir. Mali 

af yetkisi yasama organına ait olduğu halde, terkin yetkisi vergi idaresine aittir.55  

Zaman zaman karıştırılan bu iki kurum yetki bakımından açıkça birbirinden 

ayrılmaktadır.  

Yasama organının tasarrufunda olan mali af kanunları, iktidarın siyasi 

amaçlarını gerçekleştirebilme yönünde araç olarak kötüye kullanılabilmektedir. 

Ankara Ticaret Odası’nın hazırladığı “Aflar Tarihi”56 adlı rapora göre TBMM, 

Cumhuriyet tarihinde toplam 37 mali af çıkarmıştır. Bunlara en son örneklerden biri 

de 27.02.2003’de yürürlüğe giren Vergi Barışı’dır.  Bu kadar fazla sayıda af kanunu 

çıkmasının ekonomik, mali, siyasi, psikolojik pek çok nedeni bulunmaktadır. 

Özellikle 1960’lı yıllardan itibaren siyasi nedenlerle uygulanması sıklaştırılan mali 

aflar, 1980 sonrası dönemde daha çok ekonomik nedenlerle yapılmaya 

başlanmıştır.57 Vergi mevzuatında yer almayan ve olağanüstü önlemler olarak bilinen 

afların, mevzuatın bir parçası haline gelmesi vergi kaybını artırmaktadır. Affın, yeni 

bir af beklentisine yol açması kaçınılmazdır. Gelecekte yeni bir fırsatın doğacağı 

                                                
54  Hasan Hüseyin Bayraklı, Vergi İcra Hukuku, T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayın No:27, 

Afyon 2000, s. 232 
55  Bayraklı, A.e., s. 233 
56  ATO, “Aflar Tarihi” , (çevrim içi)  http://www.atonet.org.tr/yeni/index.php?p=198&l=1 
57  İdris Şenyurt, “Türkiye’de Vergi Aflarının Nedenleri ve Sonuçları I”, Vergi Dünyası Dergisi, 

Sayı 319, Mart 2008, s. 93 
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düşüncesi vergiye uyumu azaltacaktır.58 Mali af sadece Türkiye’de uygulanan bir 

müessese değildir. Pek çok ülkede yer alan bu kavramın eşitlik bozucu ve uyum 

azaltıcı etkileri göz önünde bulundurularak dikkatli ve planlı uygulanması 

gerekmektedir. Türkiye’de uygulanan mali afların sayıca fazlalığı mükellefleri 

ödeme yapmamaya teşvik etmektedir. Ayrıca bu kadar sık af kanunu çıkaran bir 

ülkenin vergi alacağını cebri yollardan tahsil etmesi mükelleflerin kafasında pek çok 

çelişki ve güvensizlik uyandırmaktadır. 

ABD vergi sisteminde de mali aflara rastlanmaktadır (tax amnesty) ancak çok 

tabi ki Türkiye’de uygulandığı sıklıkta değildir. ABD’de mali aflar, eyaletler 

arasında sayı ve içerik bakımından farklılıklar göstermekle birlikte, örneğin New 

York eyaletinde 1985 yılından bu yana beş mali af getirilmişken pek çok eyalette 

1984 yılından beri yalnızca bir defa mali af uygulanmıştır.59  

1.2.7. Yargı Kararı 

Mükellefin borcunu dava konusu yapması halinde yargı organının mükellef 

lehine vereceği karar doğrultusunda borcun kısmen veya tamamen sona ermesidir. 

Mükellefler tarh edilmiş vergi ve cezalarına karşı süresi içinde yargı organlarına 

başvurarak dava konusu yapabilirler. İYUK’ na göre vergi mahkemelerinde dava 

açma süresi, söz konusu vergi borcunun tebliğ edilmesinden itibaren 30 gündür. 

Vergi mahkemelerinde dava açılması yürütmeyi durdurur. Ancak ödeme emrinin 

iptali istemiyle açılmış davalar için yargı yoluna başvurma süresi AATUHK’ da 7 

gün olarak belirlenmiştir ve ödeme emrine karşı dava açılması yürütmeyi 

kendiliğinden durdurmaz, bu durumda tahsilâtın durması için ayrıca yürütmeyi 

durdurma talebi yapılmalıdır. (İYUK md. 27)  

Ödeme emrinin iptali istemiyle vergi mahkemesinde dava açılıyorsa davanın 

mükellef aleyhine sonuçlanması durumunda borç tutarının % 10’u tutarında haksız 

çıkma zammı alınacaktır. AATUHK’ un 58. maddesinde düzenlenmiş olan haksız 

çıkma zammı ödeme emrinden önceki aşamalarda borca karşı dava açılması 

durumlarında kural olarak uygulanmamaktadır. Ödeme emri dışında haksız çıkma 

                                                
58  James ALM - Michael McKEE - William BECK: "Amazing Grace: Tax Amnesties and 

Compliance", National Tax Journal, Vol. 43, March 1990, s. 24 
59 Federation Of Tax Administration, “State Tax Amnesty Programs”, (çevrim içi) 

http://www.taxadmin.org/FTA/rate/amnesty1.html 
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zammının uygulandığı yer üçüncü kişilerin istihkak iddialarının mahkemece 

reddedilmesi durumudur. Bu bağlamda, yargıya başvurma, mahkeme kararı 

doğrultusunda vergi borcunu kısmen veya tamamen sona erdirebileceği gibi 

artırabilir de. Haksız çıkma zammı, haksız olduğu halde ödeme emrini dava konusu 

yaparak tahsilât işlemlerinin uzamasına ve yargının iş yükünün gereksiz yere 

artmasına yol açabilecek kötü niyetli mükellefleri bu davranışlarından alıkoymak için 

düzenlenmiş bir uygulamadır.60 Vergi borcu cebren tahsil sürecinin başlamasına 

kadar tarh, tebliğ, tahakkuk aşamalarından geçeceği için mükellefin itirazını daha 

önceki aşamalarda yapma imkânı bulunmaktadır. Buna rağmen, ödeme emri 

tebliğine kadar herhangi bir itirazda bulunmayan borçlunun sadece tahsilât sürecini 

uzatmak gibi bir amacının olma olasılığı göz önünde bulundurularak, bir tedbir 

olarak cezai nitelikli haksız çıkma zammı uygulaması düzenlenmiştir.  Çünkü 

mahkemenin mükellefin aleyhine karar verdiği davalarda zaten gecikme zammı 

işletilecektir. Haksız çıkma zammı gecikme zammı dışında ayrıca alınan bir bedeldir.  

ABD hukukunda vergi mahkemesinde genel dava açma süresi ABD sınırları 

içinde bulunanlar için borcun tebliğinden itibaren 90 gün, ABD dışında bulunanlar 

için 150 gün olmakla beraber tahsilât işlemlerine karşı dava açma süresi 30 gündür. 

Vergi mahkemesine başvurulması her durumda tahsilât işlemlerini durdurur. (26 

USC 6331 (j)) Ancak, vergi borcundan dolayı hukuk mahkemesine başvurmak da 

mümkündür. Bu durumda tahsilât işlemleri durmaz. Mükellef bölge hukuk 

mahkemesine başvuracaksa önce borcunu ödemeli, sonraki 6 ay içinde ödediği 

parayı geri almak için dava açmalıdır. Her iki durumda da haklı bulunması halinde, 

dava konusu yaptığı borçtan kurtulacaktır. 61 

1.2.8. Uzlaşma 

Vergi idaresi tarafından tarh edilen vergilerle bunlara bağlı vergi cezalarına 

ilişkin uyuşmazlıkların yargı organlarına götürülmeden idare ile mükellefler arasında 

anlaşma yoluyla çözümlenmesine uzlaşma denmektedir. Bu şekilde vergi idaresi bir 

                                                
60  Elif Sonsuzoğlu, Türk Vergi Hukukunda Fer’i Borç Ve Alacak Olarak Faiz, Filiz Kitabevi, 

İstanbul 2001, s. 60 
61  IRS, Publication 1, “Your Rights as a Taxpayer”, May 2005, s. 4 , http://www.irs.gov/pub/irs-
pdf/p1.pdf  



 23 

kısım vergi alacağından vazgeçmektedir. Dolayısıyla uzlaşma kurumu da vergi 

borcunu kısmen de olsa sona erdiren nedenlerden biridir.  

Uzlaşma uygulaması 1963 yılında VUK’ na eklenen hükümlerle uygulanmaya 

başlamıştır. Buna göre, ikmalen, re’sen ve idarece tarhiyat yapılması sonucu salınan 

vergilerle bunlara ilişkin cezalarda uygulanacaktır. Beyana dayalı tarhiyatlar ve özel 

usulsüzlük cezaları için uzlaşma talep edilemez. Bunun dışında bir de tarhiyat öncesi 

uzlaşma müessesesi vardır ki, genellikle vergi incelemeleri sırasında kullanılır. 

Tarhiyat öncesi uzlaşma kurumu kapsamına özel usulsüzlük cezaları da dâhildir. 

Tarhiyat sonrası uzlaşmaya gidilebilmesi için vergi hatalarının ya da yanılma 

halinin bulunması, vergi kaybının mükellefin kanunları tam olarak 

anlayamamasından dolayı meydana gelmiş olması, yanılmanın birbiriyle çelişen 

yargı kararlarının varlığından dolayı oluşmuş olması ve vergi tarhının ortalama bir 

kar haddi ve gider esasına göre yapılmış olması gerekçelerinden birinin bulunması 

gerekir.  

Uzlaşma yetkisini ise Uzlaşma Komisyonları kullanmaktadır. Uzlaşmanın 

gerçekleşmesi durumunda mükellef mahkemeye gidemez. Ancak uzlaşmanın 

mümkün olmadığı durumlarda yargıya başvurmak mümkündür. 62 

ABD’de uzlaşma fonksiyonu (offer in compromise) 1998 yılında yapılan vergi 

reformuyla yeniden yapılandırılarak özerkleştirilen İtiraz Bürosu (IRS Appeals 

Office) tarafından yürütülmektedir.63 Geniş yetkilerle donatılmış özerk bir birim olan 

“Appeals (İtiraz)” birimi; uzlaşma, taksitlendirme, idari itiraz gibi idari başvuru 

yollarını yürütmektedir.64 İtiraz bürosu taksitlendirme, erteleme, uzlaşma, işlemin 

iptali gibi çeşitli alternatifleri kullanarak tüm ihtilafları kısa sürede, az maliyetle 

çözmek için oluşturulmuş bir birimdir.65  Uzlaşmaya vergilendirmenin her 

                                                
62 Detaylı bilgi için Bkz. Mehmet Küçükkaya, “Vergisel Uyuşmazlıkların Uzlaşma Yoluyla 
Çözümü”, Doktora Tezi, İstanbul 2008 
63  Lawrence B. Gibbs, Claudia A. Hill, “Current Issues and Practice in Tax Issues”, Journal Of 

Tax Practice And Procedure, Dec2007-Jan2008, s.24 
64  Erdoğan Öner, Amerika Birleşik Devletleri Federal Vergi İdaresi: IRS, T.C. Maliye Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Yayınları, Ankara 2005, s. 65 
65 Robert S. Schriebman, IRS Tax Collection Procedures, CCH Incorporated, 3rd edition, Chicago, 
2002, p. 9440 
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aşamasında başvurmak mümkündür.66 2008 yılında 115.000 ihtilaflı dosyadan 

106.000’i uzlaşma biriminde çözüme kavuşmuştur.67 Buna göre, uzlaşma birimi 

sayesinde mükellefle idare arasında çıkan uyuşmazlıkların % 92’den fazlası yargı 

yoluna başvurulmadan halledilmekte, böylece vergi alacağı kısa sürede tahsil 

edilebilmektedir.  

1.2.9. Ölüm  

Anayasanın 38. ve TCK’ nun 20. maddeleri gereğince ceza sorumluluğu 

şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. Cezanın kişiselliği 

ilkesi olarak adlandırılan bu hükümler ölüm halinde vergi cezalarının düşmesini 

gerektirir. Söz konusu ilke VUK’ nun 372. maddesinde de hükme bağlanmıştır. Bu 

madde uyarınca, ölüm halinde vergi borcu sona ermemekle birlikte, vergi cezası 

düşer. Vergi cezası idari para cezası olsa bile, ceza hükmünde olduğu için 

mirasçıların böyle bir Öner, Amerika Birleşik Devletleri Federal Vergi İdaresi:                       

IRS, T.C. Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama                                               ve 

Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Ankara 2005yaptırıma tabi tutulmaları 

işlemedikleri bir kabahatten dolayı cezalandırılmaları anlamına gelir. Oysa cezadan 

beklenen sonuçlar yalnızca hayatta olan insandan alınabilir.68 

Borçlunun ölmesi durumunda ceza dışındaki vergi borçları mirası reddetmemiş 

kanuni veya atanmış mirasçılara geçer. (VUK md. 12) Kanuni mirasçılar ölen kişinin 

kan hısımları, atanmış mirasçılar ise miras bırakan tarafından ölüme bağlı bir 

tasarrufla mirasçı olarak atanmış kişilerdir. (MK md. 516) Medeni Kanun’a göre 

kural olarak, mirasçılar tereke borçlarından dolayı müteselsil sorumludurlar. (MK 

md. 641) Ancak VUK’ nda mirasçıların miras bırakanın vergi borçlarından dolayı 

sorumluluğu mirastan aldıkları pay oranındadır. (VUK md. 12) Medeni Kanun’un 

629. maddesine göre, alacaklarını süresi içinde deftere yazdırmayan alacaklılara karşı 

mirasçıların sorumluluğu kalmaz. Miras bırakanın deftere yazılmış borçlarından 

dolayı mirasçılar hem tereke hem de kendi borçlarıyla sorumludur. (MK md. 628) 

Defter tutulması, terekeye ait aktif ve pasiflerin sulh mahkemesince düzenlenen bir 
                                                
66 Raymond L. Placid,  H. Wayne Cecil, Carl Pacini,  “IRS Enforcement Activities: Past, Present, 
and Future”, Tax Adviser; Jul2008, Vol. 39 Issue 7, p448-455, 8p 
67  Michael Walker, “Current Issues, Developments and Priorities in the Office of IRS Tax 

Appeals”, Journal Of Tax Practice And Procedure, Dec2008-Jan2009, s.23 
68  Bayraklı, a.g.e., s. 210 
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deftere kaydedilmesi anlamındadır. Ancak AATUHK 7/2. maddesine göre mirasçı 

deftere kaydedilmemiş olsa dahi mirastan aldığı pay oranında miras bırakanın 

kamuya olan borçlarından sorumlu olacaktır.69 

Vergi borcu açısından, sorumlu tutulmaktan kurtulmanın tek yolu mirasın 

reddedilmesidir. Dolayısıyla, mirasın reddedilmesi de borcu sona erdiren sebepler 

arasında sayılabilir. Mirasın reddi ölümden itibaren üç ay içinde sulh mahkemesine 

beyan edilmek suretiyle yapılır. Medeni Kanun’ un 610. maddesine göre, kanuni 

süresi içinde mirası reddetmeyen mirasçı mirası kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılır.  

1.2.10. Ceza İndirimi 

Vergi tahsilâtını hızlandırmak için düzenlenmiş uygulamalardan birisi de ceza 

indirimidir. Burada, borçlunun ödemekle yükümlü olduğu cezanın bir kısmı 

indirilerek alacağı daha kısa sürede tahsil etmek hedeflenmiştir.70  

VUK’ nun 376. maddesine göre; mükellef veya vergi sorumlusu ihbarnamenin 

kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde tahsil dairesine başvurarak tebliğ edilen 

vergi ziyaı, usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezasını vadesinde veya AATUHK’ a 

göre teminat göstermek şartıyla 3 ay içinde ödeyeceğini bildirirse cezada indirim 

yapılır. İndirim, vergi ziyaı cezası için ilk seferde yarı yarıya daha sonra kesilen 

cezalarda üçte biri oranında uygulanır. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük için 

uygulanacak indirim miktarı ise cezanın üçte biri oranındadır. Böylece, indirim 

oranındaki vergi cezası borcu sona erer. Ceza indiriminden yararlanan mükellef artık 

vergi davası açamayacaktır. Böylece yargıda geçmesi muhtemel sürenin getireceği 

olumsuzluk giderilerek, idare kısa sürede alacağına kavuşmuş olacaktır.  

Ceza indiriminden faydalanabilmek için iki şartı birlikte yerine getirmek 

gerekir.71 İlki, indirim başvurusunun zamanında yapılması ikincisi ise söz konusu 

borcun dava konusu yapılmamasıdır.72 Ayrıca, indirimden faydalanacak mükellef, 

vergi ve cezalarını tahakkuklarını takip eden bir ay içinde ya da AATUHK 

hükümlerine göre teminat göstermesi sonucu süreye ilave edilen üç ay içinde 

                                                
69  Recai Dönmez, Vergi İcra Hukukunda Haciz Yolu ile Takip, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2005, s. 

55 
70  Bayraklı, a.g.e., s.233 
71  Bayraklı, A.e., s. 235 
72  Hasan Hüseyin Bayraklı, Vergi Ceza Hukuku, Külcüoğlu Kültür Merkezi Yayınları, Afyon 2006 
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ödemelidir. Bu süre içinde ödemenin yapılmaması indirim talebini geçersiz kılar. 

Ancak vergi aslının taksitlerinin vadesinde ödenmemesi halinde indirim geçerliliğini 

korur. Bunun sonucu olarak sadece vadesinde ödenmeyen taksit AATUHK 

hükümlerine göre takip edilir.73  

1.2.11. Cebri İcra Yoluyla Tahsil 

Yukarıda sayılan sona erme nedenleri olmadığı halde ödenmeyen vergi borcu, 

cebren tahsil edilir. Cebri icra kötü niyetli borçluyu hedef alan bir kurum olmaktan 

çok mağdurun hakkının gerektiğinde zorla elde edilmesi amacına yönelik hukuki 

korunmanın bir aracı olarak görülmelidir.74 Kamu alacaklarının cebren tahsili 

bağlamında korunan hak/haklar alacaklı idareye değil toplumun tamamına aittir. 

Tahsil dairesi ise toplumun hak ve menfaatlerini korumak üzere, toplum adına kamu 

gücünü kullanarak kamu alacağını cebren tahsil etmeyi amaçlar. 

Cebri icra, cüz’i icra ve külli icra olmak üzere iki şekilde uygulanır. Cüz’i 

icrada borçlu karşısında alacaklılar birbirinden bağımsız şekilde icra takibi 

yapabilirler. Külli icrada ise, borçlu karşısında bütün alacaklılar birliktedir ve 

borçlunun bütün mal varlığı külli icraya konu olur. Hangi sistemin kullanılacağında 

belirleyici kıstas, kural olarak borçlunun şahsıdır. Cüzi icrada genel yol haciz, külli 

icrada ise iflastır.75  

AATUHK’ un 54. maddesine göre vergi alacaklarının cebren tahsili üç şekilde 

uygulanır. İlki teminatın paraya çevrilmesi veya kefilin takip edilmesi, ikincisi 

borçlunun mallarının haczedilerek paraya çevrilmesi, üçüncüsü ise borçlunun 

iflasının istenmesidir. Aynı kanunun 57. maddesine göre kefiller ve kanuni 

temsilciler asıl borçlunun tabi tutulduğu işlemlerin aynen uygulanması yoluyla takip 

olunur. Haciz yoluyla takipte borçlunun borcuna yetecek miktarda malı haczedilip 

paraya çevrilerek alacak tahsil edilir. Kural olarak bir malın haciz edilmiş sayılması 

için mala fiilen el konulup borçlunun tasarruf sahası dışına çıkarılmış olması 

gerekmez.76 Teminatın paraya çevrilmesi yoluyla takipte ise borçlunun daha 

öncesinde tahsil dairesine borcuna yetecek miktarda göstermiş olduğu teminat paraya 

                                                
73  Doğan Şenyüz, Vergi Ceza Hukuku, Ezgi Kitabevi, Bursa 2003, s. 147 
74 M. Kamil Yıldırım, Nevhis Deren Yıldırım, İcra Hukuku, Beta Yayıncılık, 4. bs., İstanbul 2009, 
s.1 
75 M. Kamil Yıldırım, Nevhis Deren Yıldırım, A.e., s. 17 
76 Timuçin Muşul, İcra ve İflas Hukuku, Yetkin Basımevi, 3. bs., Ankara 2008, s. 415 
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çevrilerek tahsil yoluna gidilir. İflas yoluyla takip ise 2004 sayılı İİK hükümlerince 

yapılır ve tüm malvarlığına el konulur. 

 

2. Vergi Alacaklarının Cebren Tahsili  

2.1. Vergi Alacaklarının Cebren Tahsilinin Anayasal Dayanağı 

Kamu hizmetlerinin finansmanında kullanılan temel gelir unsuru vergi 

gelirleridir. Vergilendirme yetkisi, devletin ülke üzerindeki egemenlik hakkına 

dayanarak sahip olduğu fiili ve hukuki gücü kullanmak suretiyle vergi almasını ifade 

eder. Nitekim T.C. Anayasası’nın “Vergi Ödevi” başlıklı 73. maddesine göre; herkes 

kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. 

Herkesin vergi vermekle yükümlü olması verginin genelliği ilkesi olarak ifade edilir. 

Vergi herhangi bir kişi veya zümreyle sınırlandırılmamıştır. Kişilerden alınan 

vergiyle hangi kamu hizmetinin finanse edileceği önceden belli değildir. Ödenen 

vergi ile alınan kamu hizmeti arasında birebir eşitlik yoktur. Kişiler, mali gücüne 

göre vergi ödemekle yükümlüdür, ödemeler devletin sunduğu hizmetlerden 

yararlanma ölçüsünde yapılmaz. Kişilerin mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlü 

olması, ödeme gücüne göre vergileme ilkesi olarak tanımlanır. Bu bağlamda, devlet 

vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılmasından sorumlu tutulmuştur.  

Devletin egemenlik gücüne dayanarak kullandığı vergilendirme yetkisi sınırsız 

değildir. Bu yetki Anayasal ilkeler doğrultusunda sınırlandırılmıştır. Anayasa’ nın 

73. maddesine göre, vergiler ancak kanunla konulabilirler. Vergilendirmeye ilişkin 

usul ve esaslar kanunla belirlenir. Dolayısıyla vergileme yetkisi yasama organı olan 

TBMM’ ne aittir. Verginin kanuniliği ilkesi olarak adlandırılan bu hükümle yürütme 

organına devredilen vergilendirme işlemlerinin kanunlara uygun yerine getirilmesi, 

vergilendirmenin usul ve esaslarıyla, vergiyi doğuran olayın kanunlarda açıkça 

belirtilmesi kastedilmiştir. Bu şekilde kişiler ödeyecekleri verginin miktarını, ödeme 

zamanını ve şeklini bilecekler vergilendirme işlemlerinin keyfi olmaması 

sağlanacaktır.77 Vergilendirme sürecinde yapılan tüm işlemlerin kanunun açıkça 

verdiği yetkiye dayanılarak yapılması gerekmektedir. 

                                                
77  Tavşancı, a.g.m., s. 137 
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Anayasa’nın 125. maddesine göre idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı 

yargı yolu açıktır. Vergilendirme sürecinde hakkının ihlal edildiğini iddia eden 

mükellefin ilgili eylem ve işlemlere karşı yargı yoluna başvurma hakkı vardır. Yine 

AY’ nın 10. maddesine göre, herkes kanun önünde eşittir. Hiç kimseye ayrıcalık 

tanınamaz.  

Vergi gelirlerinin üzerinde tüm toplumun hak ve menfaatlerinin bulunması, 

vergi alacağını özel hukuk ilişkisinden doğan alacaklardan ayıran temel sebeptir. 

Özel hukuk ilişkisinde alacaklı ve borçlu taraflar eşit statüye sahipken, vergi alacağı 

söz konusu olduğunda millet adına egemenlik gücünü kullanan devletin üstün statüsü 

bulunmaktadır. Bunun yanında, vergi gelirlerinin bir bütçe yılı içinde tahsil edilmesi 

zorunluluğu vardır. Aksi halde, kamu hizmetlerinin aksaması tehlikesi doğar. Çünkü 

devletin temel ve olağan gelir kaynağı vergi gelirleridir. Dahası, devlet vergi 

gelirlerini tahsil ederken mükellefin tahsilât sonrasındaki ekonomik durumunu da 

göz önünde bulundurmalıdır,  mükellefin ekonomik olarak çok zor duruma düşmesi 

devletin gelir kaynağının kuruması anlamına gelir. Oysa özel hukuk ilişkisinden 

doğan alacakların tahsilinde böyle bir durumun oluşması söz konusu değildir.  Vergi 

alacakları ile özel alacaklar arasındaki bu farklılıklar Vergi İcra Hukuku’nun varoluş 

sebebidir.  

 

2.2. Vergi Alacaklarının Cebren Tahsilinin Tarihsel Gelişimi 

Türkiye’de kamu alacaklarının tahsili için yapılan ilk düzenleme 1880 tarihli 

Tahsil-i Emval Nizamnamesi’dir. 1909 yılında ise, Tahsil-i Emval Kanunu yürürlüğe 

girmiştir.78 Tahsil-i Emval Kanunu Osmanlı vergi sistemine göre düzenlenmiş bir 

kanundu. Cumhuriyet sonrasında kanuna ilaveler yapılarak genişletilmeye çalışılsa 

da bu değişiklikler kanunun çok dağınık hale gelmesine neden oldu. Tahsil-i 

Emval’in uygulandığı dönemde, borçlulara ödeme emri göndermek yerine 

borçluların adları listeler halinde ilan ediliyordu. Borcunu vadesinde ödemeyen, malı 

bulunmayan ancak ihtiyar heyetince borcunu ödeyebilecek durumda olduğuna karar 

verilenler bir aya kadar hapis cezasına çarptırılıyordu. Bu eski uygulamalar bir tarafa, 

kamu alacaklarını korumaya yönelik uygulamalara da yer verilmemişti. Sonradan 

                                                
78  Bayraklı, Vergi İcra Hukuku, s.20 
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ihtiyati haciz uygulaması eklenmişse de mal bildirimi, teminat, muvazaalı işlemlerin 

iptali, rüçhaniyet gibi uygulamaların hiçbiri ile ilgili hüküm bulunmamaktaydı.79 

Sonuç olarak yeni bir kamu alacağı takip sistemini öngören kanun ancak 1952 

yılında hazırlanabildi. 01.01.1954 yılında yürürlüğe giren 6183 sayılı AATUHK’ un 

gerekçesinde; “ Bir bütçe yılı içinde tahsili zorunlu olan kamu alacaklarının yapı 

olarak özel alacaklardan farklı olması genel takip sisteminden ayrı ve daha kolay, 

çabuk, etkili yöntemleri kapsayan özel bir takip sisteminin varlığına ihtiyaç 

hissettirmiştir” denildi. AATUHK hazırlanırken, özel alacaklar için uygulanan 2004 

sayılı İcra İflas Kanunu hükümleri de göz önünde bulunduruldu ancak kamu 

alacaklarını hızlı tahsil etmeye ve güvence altına almaya yönelik pek çok 

uygulamaya yer verildi.  

 

2.3. Vergi Alacağında Cebri Tahsil Şekilleri 

2.3.1. Teminatın Paraya Çevrilmesi veya Kefilin Takibi 

AATUHK’ nun 56. maddesine göre karşılığında teminat gösterilmiş olan 

alacak vadesi gelmesine rağmen ödenmemişse, borçluya 7 gün içinde borcunu 

ödemesi gerektiği, ödemediği takdirde teminatın paraya çevrilmek suretiyle tahsilâtın 

gerçekleştirileceği bildirilir. Bu bildirim ödeme emri hükmündedir. Borçlu veya kefil 

iptali için vergi mahkemesine başvurulabilir. Borçlu tarafından borcun 7 gün içinde 

ödenmemesi halinde borca karşılık önceden alınmış olan teminat paraya çevrilerek 

alacak tahsil edilir. Söz konusu bildirim ödeme emri hükmünde olmasına rağmen, 

davaya konu olması halinde ödeme emriyle aynı hükümlere tabi değildir. Çünkü 

ödeme emrine karşı dava açılmasının usulü, süresi ve sebepleri açısından özel 

hükümlere bağlanırken bu bildirimden söz edilmemiştir. Burada açılacak dava, 

Anayasa’nın 125. maddesi bağlamında İYUK’ nun genel hükümlerine göre 

açılacaktır.  

Borçlu eğer kefil göstermişse, kefil kanun gereği müşterek ve müteselsil kefil 

olduğu için, AATUHK’ un 56. maddesine dayanılarak hazırlanan yazılı bildirimin 

kefile de yapılması gerekir. Yazı ile yapılan bildirime rağmen, 7 gün içinde borcun 

ödenmemesi durumunda kanunun 62. maddesine göre haciz işlemi yapılır. Çünkü 

                                                
79  Çelik, a.g.e.,  s. 35 



 30 

aynı kanunun 57. maddesinde, kefillerin aynen asıl borçlunun tabi tutuldukları 

hükümlere takip olunacağı hükme bağlanmıştır. 

2.3.2. Haciz 

Diğer cebri icra şekli, sonraki bölümde detaylı olarak açıklanacak olan 

hacizdir. Haciz, borçlunun mal, alacak ve haklarına tahsil dairesi tarafından el 

konulmasıdır.80 Başka bir ifsdeye göre haciz; alacaklının alacağının yahsili amacıyla 

borçlunun malvarlığına dahil münferit mallara resmen elkonulmasıdır. Elkoyma 

fiilen veya kayden gerçekleşebilir.81Vergi icra hukuku açısından ise haciz, vergi 

borcunu usulüne uygun olarak ve zamanında ödemeyen vergi mükellefinin kendi 

beyan ettiği veya idarenin tespit ettiği, mükellefin kendisinde veya üçüncü kişilerde 

bulunan haczedilebilir taşınır, taşınmaz, alacak ve haklarının vergi borcuna yetecek 

miktarına el konularak paraya çevrilmesidir.82. ABD vergi hukukunda haciz, 26 

numaralı ABD vergi kanununun 6331. maddesinde tanımlanmıştır.83 . Buna göre 

haciz borçlunun mallarına el konulmasını ve satılarak vergi borcunun tahsil 

edilmesini ifade eder. Haciz yetkisi ABD Gelir İdaresi’ ne (IRS) verilmiştir. Ücret ve 

maaşlara uygulanan sürekli haciz hariç olmak üzere, haciz borçlunun haciz 

zamanında sahip olduğu mal varlığı ve ödemekle yükümlü olduğu vergi borcuyla 

sınırlıdır. Haczedilecek mal ve haklar kapsamına; borçlunun taşınır, taşınmaz, maddi 

ve maddi olmayan tüm mal ve hakları dâhildir. AATUHK’ un 62. maddesine göre 

tahsil dairesi alacaklıyla borçlunun menfaatlerini dengelemekle yükümlüdür. Haczin 

uygulanabilmesi için borçluya ödeme emri gönderilmesi şarttır.84  Haciz yetkili 

kişilerce onaylanmış haciz varakalarına dayanılarak gerçekleştirilir.    

2.3.3. İflasın İstenmesi 

Cebren tahsil şekillerinden sonuncusu ise borçlunun iflasının istenmesidir. 

Ancak iflasın istenebilmesi için borçlunun iflasa tabi olması gerekir. İflas yoluyla 

takip, TTK’ na göre tacir sayılan kişilerle özel kanunlara göre tacir olmadıkları halde 

iflasa tabi olanlar için uygulanabilir. İflas kararını ticaret mahkemesi verir. İflas bir 

                                                
80 Çelik, a.g.e., s. 192 
81 Kamil Yıldırım, Nevhis Deren Yıldırım, a.g.e., s. 134 
82  Bayraklı, Vergi İcra Hukuku. , s. 141 
83 §26 USC 6331 Bu kanunda kullanılan “haciz” kelimesi güç kullanarak, zorla el koyma, zapt etme 
anlamındadır. 
84  DNŞ. 11. D. E. 1978/4365, K. 1980/2181 
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külli icra yoludur. Dolayısıyla iflasın açılmasıyla, borçlunun tüm mal varlığı iflas 

masasına geçer. Vergi alacaklarının iflas yoluyla takibinde İİK hükümleri uygulanır. 

İflas yoluyla takipte alacaklıların bireysel olarak takibat yapması mümkün değildir. 

İflasın açılmasından önce başlamış takipler varsa, bunlar iflasın kesinleşmesiyle 

düşer. İflasa tabi mükellefler konkordato kurumundan yararlanabilirler. Konkordato 

İİK’ nda iyi niyetli borçluları iflasın ağır sonuçlarından korumak için düzenlenmiş 

bir uygulamadır.85 Zor durumda olan borçlu, alacaklılara işlerini nasıl düzeltip, 

borçlarını ödeyebileceğini gösteren bir proje sunar. Bu şekilde borçlarını ödemeyi 

taahhüt eder. Konkordato teklifinin, alacak miktarının 2/3’ünü temsil eden ve sayıca 

en az alacaklıların yarısına tekabül eden alacaklı tarafından kabul edilmesiyle 

anlaşma sağlanmış olur. Ancak AATUHK’ nun 101. maddesine göre, onaylanan 

konkordatoların kabul edilmesi kamu alacakları açısından zorunluluk değildir.  
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BÖLÜM 2 

VERGİ ALACAKLARININ CEBRİ İCRA YOLUYLA 

TAKİBİNDE HACİZ 

1.Cebri İcra Aşamasının Başlaması 

1.1. Ödeme Emri 

Kamu alacağının cebri icra yoluyla tahsil edilebilmesi için yapılacak ilk işlem 

ödeme emrinin borçluya tebliğ edilmesidir. Ödeme emrinin tebliğ edilmesi idare 

açısından zorunluluktur. AATUHK’ nun 55. maddesine göre, kamu alacağını 

vadesinde ödemeyenlere, 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde 

bulunmaları gerektiğini belirten bir ödeme emri tebliğ edilir. Danıştay ödeme emrini, 

“kesinleşmiş, zamanında ödenmeyen kamu alacaklarının tahsiline başlangıç olarak, 

alacağı süresinde ödemeyenlere, borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunma 

gereğini bildiren bir belge” olarak tanımlamıştır. 86 Ödeme emrinde; borcun asıl ve 

ferilerinin mahiyet ve miktarları, nereye ödeneceği, zamanında ödenmediği veya mal 

bildiriminde bulunulmadığı takdirde borcun cebren tahsil edileceği ve borçlunun mal 

bildiriminde bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik olunacağı, 

gerçeğe aykırı bildirimde bulunulduğu takdirde hapis cezası ile cezalandırılacağı, 

borçlunun 114. maddedeki yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerini yerine 

getirmediği takdirde hakkında uygulanacak ceza87 bilgilerine yer verilmesi 

zorunluluğu vardır. Danıştay usulüne göre düzenlenmemiş ödeme emirlerinin hukuka 

aykırı olduğu görüşündedir ve bunu pek çok kararında belirtmiştir. 88 

                                                
86  DNŞ 13. D., E. 1973/5383, K. 1974/2776 
87 AATUHK 114. maddesine göre, malı olmadığını bildiren borçlunun bu bildirimle birlikte veya 
bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde, en son ikametgâh ve iş adreslerini ve varsa devamlı 
mükellefiyetlerinin bulunduğu diğer tahsil daireleriyle kamu idarelerini ve buralardaki hesap ve kayıt 
numaralarını bildirmekle ve nüfus kayıt örneğini vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğü makbul bir 
özre dayanmadan yerine getirmeyenler  50 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 
88 DNŞ. 4. D. E. 2005/2134,  K. 2006/2156 13.11.2006 7 gün içinde dava açılması gereken ödeme 
emirlerinin içeriğinde bu bilgiye yer verilmediğinden kararın bozulmasına… 
DNŞ. 4. D. E. 2007/342 K. 2007/1532 09.05.2007 tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde dava 
açılması gereken ödeme emirlerinin içeriğinde dava açma süresine yer verilmemiş olmasının ödeme 
emrini hükümsüz kılacağı hk. 
DNŞ.4. D. E. 2005/2506 K. 2006/1618 19.09.2006 düzenlenen ödeme emrinin şirketin kanuni 
temsilcisine değil ortak sıfat taşıyan davacıya tebliğinin yerinde olmadığına… 
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ABD hukukunda da cebri icra aşaması ödeme emrine benzer bir belgenin 

borçluya tebliğ edilmesiyle başlar.89 Haciz niyet bildirimi olarak anılan bu belgenin 

kanunda belirtildiği şekilde hazırlanıp tebliğ kurallarına sadık kalınarak gönderilmesi 

zorunluluktur. Söz konusu tebligatın teknik terimlerden uzak sade bir dille yazılması 

gerektiği kanunda özellikle belirtilmiştir. Bu bildirim, içerik olarak ödeme emrinden 

farklılıklar göstermekle birlikte cebri icra sürecinin başlangıcını oluşturması 

açısından ödeme emrine benzemektedir.  Tebligatta; ödenmemiş vergi borcunun 

miktarı, mükellefin 30 gün içinde tahsil dairesine başvurarak görüşme talep etme 

hakkının olduğu, mükellefin hakları ve tahsil dairesinin mükellefe haklarını 

koruyabilmesi için sağlayabileceği imkânlar, haczedilecek malların satışıyla ilgili 

koşullar, haciz ve satış işlemleri için uygulanacak prosedür, mükellefi haciz sürecine 

gidilmesinden koruyacak, uzlaşma ve taksitlendirme seçenekleri gibi başvurabilecek 

idari yollar, ihtiyati haczin kaldırılmasıyla ilgili koşullar bulunmalıdır. (26 USC 6331 

(d)) Bu şekilde hazırlanmış olan, haciz niyet bildiriminin, haczin başlayacağı günden 

ez az 30 gün öncesinde tebliğ edilmiş olması gerekir İstisnai olarak, alacağın 

tehlikede olması durumunda90 tebligatla ilgili bu hükümler uygulanmaz.  

1.1.1. Ödeme Emrinin Tebliği 

AATUHK’ un 8. maddesinde, aksine hüküm bulunmadıkça tebligatların VUK’ 

na göre yapılacağı hükme bağlanmıştır. VUK’ nun 93. maddesinde tebligatların 

adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilere ilmühaberli taahhütlü posta yoluyla, 

adresleri bilinmeyenlere ilan yoluyla yapılacağı belirtilmiştir. Aynı kanunun 103. 

maddesi ilan yoluyla tebligat yapılabilmesinin şartlarını maddelere ayırarak 

saymıştır. Buna göre; adresin bilinmemesi, bilinen adresin gerçek adres olmaması 

nedeniyle tebligatın geri dönmesi, yabancı ülkelerde bulunanlara posta yoluyla tebliğ 

                                                                                                                                     
DNŞ. 4. D. E. 2005/2134 K. 2006/2156 13.11.2006 ödeme emri yazısında dava açılacak yargı yerinin 
ve dava açma süresinin belirtilmemesinin kişilerin hak arama hürriyetini kısıtladığı hk. 
DNŞ 4. D. E. 2005/786, K. 2005/1376 07.07.2005 ödeme emrine karşı açılan davalarda yürütmenin 
durdurulması kararı verildiği buna rağmen haciz uygulanmasında isabet görülmediği gerekçesiyle 
haciz işleminin iptaline… 
89 Haciz Niyet Bildirimi (Notice of Intent to Levy) 
90 § 26 USC 6331 (d) Tahsil dairesi tarafından alacağın tehlikede olduğuna kanaat getirilmesi 
durumunda, haczin uygulanması için en az 30 gün öncesinden haciz niyet bildiriminin tebliğ edilmesi 
şartı aranmaz. 
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yapılamaması ve diğer çeşitli nedenlerle posta yoluyla tebliğe imkân bulunmaması 

durumlarında ilanla tebliğ yoluna başvurulacaktır. İlan yoluyla tebligata ilişkin 

detaylar VUK’ nun 104 ve 105. maddelerinde açıklanmıştır. Bu koşullar 

bulunmadığı halde ilan yoluyla yapılan tebligatlar hükümsüzdür.  

AATUHK belediye sınırları dışında kalan köylerde ödeme emrinin tebliğini 

ayrıca hükme bağlamıştır. Buna göre; belediye hududu dışındaki köylerde bulunan 

borçlulara ödeme emirleri muhtarlıkça tebliğ olunur. Ödeme emirlerinin muhtarlığa 

tevdii tarihinden itibaren 15 gün içinde tebligat yapılmadığı takdirde ödeme emirleri 

tebliğ edilmemiş olan borçluların isimleri ödeme emri hüküm ve mahiyetindeki bir 

"ödeme cetveline" alınarak borçlular borçlarını ödemeye ve mal bildiriminde 

bulunmaya çağrılırlar. Ödeme cetveli köy ihtiyar kurulu kapısına, bir örneği de 

köyde herkesin görebileceği umumi bir mahalle 10 gün müddetle asılmak suretiyle 

tebliğ olunur. Cetvel asılırken ve indirilirken keyfiyet muhtarlıkça zabıt varakasıyla 

tespit edilir. Cebren tahsil ve takip ödeme emrinin tebliği veya ödeme cetvelinin 

indirilmesi tarihinde başlamış olur.  

ABD hukukunda da da haciz niyet bildiriminin ne şekilde tebliğ edileceğine 

dair dair hükümler bulunmaktadır. Buna göre; haciz ancak tahsil dairesi tarafından 

borçluya, haczin gerçekleşeceğine dair yazılı tebligat yapıldıktan sonra uygulanabilir. 

Söz konusu tebligat, kişinin kendisine verilmeli veya ikametgâhına yahut daimi iş 

yerine bırakılmalı ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla bilinen son adresine 

gönderilmelidir. Tebligatın, haczin başlayacağı günden en az 30 gün önce yapılması 

mecburidir. ( 26 USC 6331 (d) ) 

1.1.2. Ödeme Emrine İtiraz91 

6183 sayılı kanun ödeme emrinin üç sebeple dava konusu yapılabileceğini 

hükme bağlamıştır. Bunlardan ilki, böyle bir borcun bulunmadığı iddiasıdır. Böyle 

bir borcun olmadığı iddiası uygulamada çeşitli gerekçelere dayanabilir. Örneğin 

                                                
91 2576 sayılı kanunun 13. maddesi vergi mahkemelerinin göreve başlamasıyla bu mahkemelerin 
görev alanına giren konularla ilgili olarak diğer kanunlarda yer alan “itiraz” deyiminin vergi 
mahkemesinde dava açılması anlamını taşıyacağını hükme bağladığından, 6183 sayılı kanunun 58. 
maddesine işlenmemiş olsa da “ödeme emrine itiraz” yerine “ödeme emrine karşı vergi 
mahkemesinde dava açılması”  ifadesi kullanılacaktır. Barlass, a.g.e., s. 152 
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mükellefin ödeme emrini düzenleyen daireden mahsuba (takas) konu olabilecek 

kesinleşmiş bir alacağı olabilir veya ödeme emriyle istenen borcun vadesi gelmemiş 

olabilir. Borç tecil edilmiş92, mücbir sebeplerin veya VUK’nun 117. ve 118. 

maddelerinde sayılmış hatalardan birinin varlığından dolayı ödenmemiş, idarece 

terkin edilmiş, affa ya da tahakkuk zamanaşımına uğramış93 olabilir. Bunların 

dışında, tahakkukla ilgili tebligatın geçersizliği de iptal istemine konu olacak 

nedenlerdendir. Tebliğ usulüne uygun yapılmadığında kamu alacağının doğmadığı 

kabul edildiği için ödeme emriyle istenmesi de mümkün olmaz.    

Ödeme emrinin iptali istemiyle dava açma nedenlerinden ikincisi; borcun 

kısmen veya tamamen ödendiği iddiası, sonuncusu da borcun zamanaşımına uğradığı 

iddiasıdır. Burada bahsedilen zamanaşımından kasıt, AATUHK’ nun 102. 

maddesinde hükme bağlanmış olan tahsil zamanaşımıdır. Hükme göre; vadesi gelen 

borç, izleyen yılın başından başlamak üzere beş yıl içinde zamanaşımına uğrar. 

Tahsil zamanaşımını kesen nedenler kanunun 103. maddesinde sayılmıştır. Bunlar; 

ödeme yapılması, teminat gösterilmesi, ödeme emri tebliğ edilmesi, haciz, cebren 

tahsil, mal bildirimi, ihtilaflı işler için mahkemenin bozma kararı vermesi olarak 

sıralanabilir.  

Ödeme emrinin iptali istemiyle dava açılması tahsilâtı durdurmaz. Borçlu 

ödeme emriyle istenen borcun bir kısmını dava konusu yapmışsa, AATUHK’ nun 58. 

maddesi gereğince, dava konusu yapmadığı kısım için 7 gün içinde mal bildiriminde 

bulunmak zorundadır. Borcun bir kısmını dava konusu yapan borçlunun o kısmın 

cihet ve miktarını açıkça göstermesi lazımdır, aksi halde dava açmamış sayılır. 

ABD hukukunda kendisine haciz niyet bildirimi   (Notice of Intent to Levy) 

tebliğ edilen borçlunun 30 gün içinde idari itiraz birimine (Appeals) ya da vergi 

mahkemesine başvurma hakkı vardır. Borçlu idari başvuru yollarından uzlaşma 

(offer in compromise) ya da taksitlendirme (installment agreement) talebinde 

bulunabilir. Borçlunun idari başvuru yollarından birine ya da mahkemeye 

                                                
92 DNŞ VDDGK E. 1996/257 K. 1997/118 T. 06.02.1997 (Tecil talebinin reddi halinde borç idarece 
30 güne kadar belirlenecek bir vadede ödenir. Söz konusu kamu alacağı için artık özel kanunda 
belirlenen vadeden söz edilemez) DNŞ. 7. D. E. 1989/1319 K. 1993/1287 T. 05.04.1993 (Tecil 
isteminin reddine ilişkin yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde ödenen kamu alacağının 
bu tarihe kadar tecil edildiğinin kabulü gerekeceği hk.) www.kanunum.com 
93  DNŞ. İ.B.K. E.1986/3, K.1987/1 3.4.1987 
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başvurması durumunda tahsilât işlemleri durur. Uzlaşma veya taksitlendirme talebi 

reddedilen borçlu, ret cevabının kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde ret 

kararını da vergi mahkemesinde dava konusu yapabilir. Vergi mahkemesi kararı 

kesinleşene kadar haciz yapılamaz.94 Taksitlendirilmiş borçların, taksitlendirme 

anlaşması tahsil dairesi tarafından feshedilirse, fesihten sonraki fesih kararına karşı 

dava açma süresi olan 30 gün içinde ve dava açılması halinde de mahkeme kararı 

kesinleşene kadar takip işlemleri duracağından haciz yapılamaz.95 

1.2. Mal Bildirimi 

Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlunun gerek kendisinde gerekse 

üçüncü şahıslar elinde bulunan mal, alacak ve haklarından borcuna yetecek kadarını 

nev’ini, mahiyetini, vasfını, değerini ve her türlü gelirlerini veya haczedilebilecek 

herhangi bir malı olmadığını tahsil dairesine bildirmesine mal bildirimi denir. Mal 

bildiriminin amacı, hem tahsil dairesinin işini kolaylaştırmak hem de borçlunun 

kendi bildirdiği malları haczetmektir. Mal bildiriminde mutlaka bir malın bildirilmesi 

şart değildir. “Malım yoktur.” şeklindeki bir bildirim de mal bildirimi hükmündedir. 

Borçlu malın değerini mal bildiriminde belirtir ancak asıl değer takdiri tahsil 

dairesine aittir. Bu yüzden tahsil dairesi borçlunun mal bildiriminde gösterdiği 

malların borcu karşılamayacağına kanaat getirirse malların değiştirilmesini 

isteyebilir. Tahsil dairesi sadece bu malları haczetmek zorunda değildir, AATUHK’ 

nun 62. maddesinde “borçlunun bildirdiği veya tahsil dairesinin tespit ettiği 

mallardan borca yetecek kadarı haczedilir” ifadesine yer verilmiştir. Tahsil dairesi 

mal bildiriminde yazılı malları haczetmek mecburiyetinde değildir. 

Tahsil dairesince mal bildirimindeki malların borcu karşılamayacağına veya 

haciz ve satışın çok güç olacağına kanaat getirilmesi halinde, borçludan ilave 

bildirimde bulunması istenebilir. 6183 sayılı kanun borca yetecek miktarda mal 

bildirimini esas aldığından, 59. maddede yer alan “borçlunun her türlü gelirlerini ve 

yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarını ve buna nazaran borcunu ne suretle 

ödeyebileceğini” ibareleri ile istenen bildirim, borca yetecek kadar mal bildiriminde 

                                                
94Patti Logan,  “Collection”, Journal of Tax Practice & Procedure; Apr2009, Vol. 11 Issue 2, p7-53 
95Claudia Hill,  “What Can Appeals Do For You?”, Journal Of Tax Practice & Procedure, 
Apr/May2007, Vol. 9 Issue 2, p31-32, 2p 
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bulunmayanları kapsamaktadır. Borcuna yetecek kadar mal bildiriminde bulunan 

borçluların bu bildirimleri yapma mecburiyetleri yoktur.96 

1.2.1. Mal Bildiriminde Bulunmamanın Sonuçları 

Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu 7 gün içinde borcunu ödemediği ve 

mal bildiriminde de bulunmadığı takdirde, mal bildiriminde bulununcaya kadar bir 

defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunur. (AATUHK 

md. 60/1) Hapisle tazyik kararı ödeme emrinin tebliği ve 7 günlük sürenin geçmesi 

üzerine tahsil dairesinin talebiyle icra mahkemesi tarafından verilir. (AATUHK md. 

60/2) Hapsen tazyik borçlunun borcunu ödememiş olmasına değil, mal bildiriminde 

bulunmamasına dayandırılmıştır.97 Bu sürede mal bildiriminde bulunan borçlu 

hemen salıverilmelidir. İcra mahkemesinin hapsen tazyik kararı verebilmesi için 

ödeme emrinde borçluya, borcunu ödemediği ve mal bildiriminde de bulunmadığı 

takdirde hapisle tazyik edileceğinin belirtilmesi şarttır. Mal bildiriminde 

bulunulmaması aynı zamanda ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuka da neden 

olmaktadır. İcra mahkemesi tarafından verilen hapsen tazyik kararı temyiz 

edilemez.98 Ödeme emrine karşı dava açılması ve mahkemenin davayı reddetmesi 

durumunda kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde mal bildirimi yapılmalıdır. 

Hapsen tazyik kararı verilmesi cebri tahsil sürecini durdurmaz. 

Mal bildiriminde malı olmadığını gösteren veya borca yetecek kadar mal 

göstermemiş olan borçlu sonradan edindiği malları ve gelirindeki artmaları edinme 

ve artma tarihinden başlayarak 15 gün içinde tahsil dairesine bildirmeye mecburdur. 

(AATUHK md. 61)  

Mal bildiriminde bulunmamak suç değildir. Hapisle tazyik mükellefi 

cezalandırmak için değil mal bildiriminde bulunmaya zorlamak için kanuna 

eklenmiştir.99 6183 sayılı kanuna göre suç olan eylemler kanunun 110-114 

maddelerinde hükme bağlanmıştır. Bunlardan, 111, 112, 113 ve 114. Maddelerde 

sayılmış suçlar mal bildirimiyle ilişkilidir. 

                                                
96  TGT Seri A, Sıra No:1 
97  Binnur Çelik, a.g.e., s. 37 
98  YARGITAY. 8. C.D. 26.02.1987, E.1373, K. 1503 Ünlü, a.g.e., s. 595 
99 Timuçin Muşul, “İcra ve İflas Hukuku”, s.409 
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AATUHK’ nun, “Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunanlar” kenar başlıklı, 5728 

sayılı kanunun100  163. maddesiyle değişik, 111. maddesine göre;  mal bildirimini 

gerçeğe aykırı surette yapanlarla, yaşayış tarzları mal bildirimine uymayanlar üç 

aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

Aynı kanunun 112. maddesine göre; usulü dairesinde mal bildiriminde 

bulunduktan sonra, edinilen mallarla, her türlü mallarında, kazanç ve gelirlerinde 

olan artmaları 61. Madde 101 hükümleri gereğince zamanında bildirmemek suretiyle 

amme alacağının tahsilini engellemiş veya zorlaştırmış olanlar bir seneye kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır. Kanunun 113. maddesine göre ise; amme borçlusuna ait 

ellerinde bulundurdukları malları 55. maddenin102 son fıkrası gereğince yapılan 

talebe rağmen bildirmeyenler altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

ATUHK’ nun “İstenecek Bilgileri Vermiyenler” kenar başlıklı 114. Maddesine 

göre; kendisine ödeme emri tebliğ olunan ve malı olmadığı yolunda bildirimde 

bulunan amme borçluları bu bildirim ile birlikte veya bildirimin tarihinden itibaren 

15 gün içinde; en son kanuni ikametgah ve iş adresleri ile varsa devamlı 

mükellefiyetleri bulunan diğer tahsil dairelerini, amme idarelerini ve bunlardaki 

hesap ve kayıt numaralarını bildirmek, nüfus kayıt suretini vermek 

mecburiyetindedirler. Bu vazifeyi makbul bir özre dayanmadan zamanında yerine 

getirmeyenler elli güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

6183 sayılı kanunun 115. Maddesi, 110 ila 114'üncü maddelerde yazılı suçların 

ne şekilde takip edileceğini hükme bağlamıştır. Buna göre; söz konusu suçlar 

alacaklı amme idaresinin o mahaldeki en büyük memurunun ihbarı üzerine 

Cumhuriyet Savcılığı tarafından takip olunur. Bu suçlar tüzel kişilerin idare ve 

işlemlerini görme sırasında işlenmiş ise ceza; tüzel kişiliğin ortaklarından, temsilci 

ve vekillerinden, tasfiye memurlarından yönetim kurulu başkan ve üyelerinden, 

                                                
100 5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun R.G.T. Sayı:26781 Yürürlük:08.02.2008 
Değişmeden önceki hali: “Bu kanuna göre istenen mal bildirimini gerçeğe aykırı surette yapanlarla, 
yaşayış tarzları mal bildirimine uymıyanlar sulh işlerine bakan mahkemelerce bir aydan bir seneye 
kadar hapis ile cezalandırılırlar.” 
101 Mal bildiriminde malı olmadığını gösteren veya borca yetecek kadar mal göstermemiş olan borçlu 
sonradan edindiği malları ve gelirindeki artmaları edinme ve artma tarihinden başlayarak 15 gün 
içinde tahsil dairesine bildirmeye mecburdur. 
102 Borcunu vadesinde ödemiyenlere ait malları elinde bulunduran üçüncü şahıslardan bu malları 7 
gün içinde bildirmeleri istenir. 
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murakıp ve müfettişlerinden veya müstahdemlerinden işlemleri yapmış olanlar 

hakkında hükmolunur. 

AATUHK’ un 60. maddesiyle düzenlenen hapsen tazyik ile ilgili davalara icra 

mahkemesince bakıldığından, bu davalarla ilgili hak düşürücü sürelerin 2004 sayılı 

İcra ve İflas Kanununun 347. maddesine göre tespiti gerekmektedir. 2004 sayılı 

Kanunun 347. maddesinde “Bu bapta yer alan fiillerden dolayı şikâyet hakkı, fiilin 

öğrenildiği tarihten itibaren üç ay ve her halde fiilin işlendiği tarihten itibaren bir yıl 

geçmekle düşer.” hükmü yer almaktadır. Borçlu hakkında hapsen tazyik kararı 

verilebilmesi için tahsil dairesince icra mahkemesine yapılacak başvurular için anılan 

maddeye göre öncelikle tarihlerin tespiti önem arz etmektedir. Buna göre, ödeme 

emrinin borçluya tebliğ edildiğini gösteren tebliğ alındısının, tahsil dairesine intikal 

ettiği tarihin fiilin öğrenildiği gün olarak kabul edilmesi gerekmekte, her halükarda 

fiilin işlendiği tarihten itibaren bir yılı geçmemek kaydıyla fiili öğrenme tarihinden 

itibaren üç ay içerisinde icra mahkemesine şikayet yoluna gidilmesi icap etmektedir. 
103  

1.2.2. Mal Varlığı Araştırması 

Türk vergi icra hukuku 2004 yılına kadar mal bildirimiyle ilgili hükümler 

barındırmakla birlikte, mal varlığı araştırmasına yer vermiyordu. Ancak, 16.07.2004 

tarihli 5228 sayılı Kanun ile 62. maddenin 2. fıkrası olarak eklenen hüküm Maliye 

Bakanlığı’na mal varlığı araştırması yapma yetkisi vermiştir. Buna göre Bakanlık 

aynı zamanda araştırmanın şeklini, alanını ve kapsamını belirlemeye de yetkili 

olacaktır. Bu doğrultuda, A Serisi 1 Sıra Numaralı Tahsilât Genel Tebliği mal varlığı 

araştırmalarının hangi durumlarda ve ne şekilde yapılacağını ayrıntılı olarak 

anlatmaktadır. Buna göre, fer’ileriyle birlikte 5.000 TL’yi geçen borçlar için mal 

varlığı araştırması yapılacak, gayrimenkuller ile ilgili bilgiler tapu sicilinden, banka 

hesap bilgileri bankalardan, motorlu taşıt bilgileri trafik sicilinden, hava araçlarının 

bilgileri Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden, deniz 

taşıtlarının bilgileri Denizcilik Müsteşarlığı’ndan edinilecektir.  

Mevcut durumda, gerek mal varlığı araştırmasıyla ilgili olarak yasada yapılan 

değişiklikler ve gerekse teknolojik gelişmelerin vergilendirme sürecinde 

                                                
103 TGT Seri:A, Sıra No: 1 
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kullanılmaya başlanması, borçlunun haczedilebilecek mal, hak ve alacaklarının tespit 

edilmesine imkân vermektedir. Bu durumda 6183 sayılı kanunun “mal bildirimi” ve 

mal bildiriminde bulunmamanın sonucu olarak uygulanan “hapsen tazyik” ile ilgili 

hükümlerinin işlevini yitirdiği sonucuna varabilir miyiz? Şayet borçluyu mal 

bildiriminde bulunmaya zorlamanın ve gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar için 

cezai müeyyidelerin öngörülmesinin amacı borçlunun haczedilebilecek mallarını 

tespit etmekse, gelişen teknoloji karşısında mal bildiriminin en azından borçlunun 

Türkiye’ de bulunan malvarlığı açısından işlevsiz kaldığını söylemek mümkündür. 

Diğer taraftan, tüm vergi sisteminin beyan esasına dayalı olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, vergilendirme sürecinde olduğu gibi tahsilât sürecinde de vergi 

idaresine gerçeğe aykırı bilgi vermenin cezalandırılması işleyiş sistematiği açısından 

tutarlı görünmektedir. 

 

ABD hukukunda, malvarlığı üzerinde haciz uygulanacak borçlunun malvarlığı 

derinlemesine araştırılmadan haciz yapılamaz.(26 USC 6331 (j)) Söz konusu 

araştırmada, öncelikle mükellefin yükümlülükleri araştırılır. Buna göre, yapılacak 

haczin 6331. maddenin (f) fıkrasında belirtilen ekonomik olmayan haciz 

(uneconomical levy)104 koşullarını taşıyıp taşımadığına bakılır. Haczedilecek 

malların satışından elde edilecek gelirin mükellefin vergi borcunu ne oranda 

karşılayacağı belirlenir. Buna göre, alternatif tahsilât yolları üzerinde düşünülür. 

Taksitlendirme anlaşmaları gibi alternatif tahsilât yollarını içeren uzlaşma süreci 

sonuçlanmadan haciz yapılmaz. (26 USC 6331 (k) ) 

2. Haciz Süreci 

Haciz, alacaklının takibe koyduğu alacağının tahsili amacıyla borçlunun 

malvarlığına dâhil münferit mallara resmen elkonulmasıdır. Elkoyma fiilen ve/veya 

kayden gerçekleşebilir.105  

2.1. Hacizle İlgili Genel Kurallar 

AATUHK’ un 62. maddesinde, ödeme emrinin tebliğinden sonraki 7 günlük 

süre içinde borcunu ödemeyen borçlunun mal bildiriminde gösterdiği veya tahsil 

                                                
104 Haczin uygulanmasının yapılacak haciz masraflarını bile karşılamayacağı durumda haczin 
ekonomik olmayacağı göz önünde bulundurularak haczin yapılmamasına karar verilir. 
105 M. Kamil Yıldırım, Nehvis Deren Yıldırım, a.g.e., s. 134 
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dairesinin belirlediği kendi elindeki veya üçüncü kişiler elindeki mallarından, alacak 

ve haklarından borcuna yetecek kadarına tahsil dairesince haciz konulacağı hükme 

bağlanmıştır. Bu hükme göre tahsil dairesi mal bildiriminde belirtilen malları 

haczetme mecburiyetinde değildir, kendi belirlediği malları haczetme yetkisine 

sahiptir. Ancak tahsil dairesi haczin uygulanması sırasında borçlunun ve alacaklı 

kamu idaresinin menfaatlerini mümkün olduğunca dengelemelidir.  

Amacı kamu alacağını tahsil etmek olan tahsil dairesi borçlunun mal, alacak ve 

haklarından borca yetecek miktarı haczetmelidir. Ancak uygulamada, borçluyu 

borcunu ödemeye zorlamak ve tahsilâtı hızlandırmak için borcu fazlasıyla aşan 

hacizlerin yapıldığı görülmektedir. Kanunun amir hükmüne ve konuyla ilgili 

Danıştay kararlarına rağmen, çok az miktardaki borçlar için kişilerin tüm mal 

varlığına haciz uygulanması sıkça rastlanan problemlerden birisidir. 

Yine 62. maddeye göre borçlu tarafından mülkiyetinin başkasına ait olduğu 

bildirilen veya mülkiyeti ihtilaflı olan veya ihtiyati hacze konu olmuş mallar haciz 

sırasında en sona bırakılmalıdır.  

Kural olarak gayrimenkullerin haczedilmesi onun idaresini ve buna bağlı 

olarak hâsılat ve menfaatlerini de kapsar. Fakat, haczolunan gayrimenkul artırmaya 

çıkarılmadan önce, borçlu borcuna yetecek kadar menkul, hak/alacak gösterirse bu 

menkul, hak/alacaklar haczolunmak suretiyle haczolunan gayrimenkulün idare ve 

işletilmesi ile hâsılat ve menfaatleri borçluda bırakılabilir.106  

AATUHK’ nun 65. Maddesince, köylerde ve Köy Kanunu uygulanan 

bucaklarda menkul mal haczi haciz varakası üzerine köy ihtiyar kurullarınca yapılır. 

Gerek görülen hallerde Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek vergiler için 

muhtarın veya ihtiyar kurulu üyelerinden birinin katılımıyla tahsil dairesine mehkul 

mal haczi yaptırmaya vergi dairesi başkanı, vergi dairesi başkanlığı bulunmayan 

yerlerdeyse vergi dairesi müdürü yetkilidir.107 

ABD hukukunda hacizle ilgili hükümler 26 numaralı Amerikan Vergi Kanunu’ 

nun  (U.S. Tax Code),  Tahsilât (Collection) bölümünün, Haciz (Levy) alt başlığında 

                                                
106 Oktar, a.g.e., s. 304 
107 AATUHK’nun 65. maddesi yetkinin mahallin en büyük mal memuruna ait olduğunu söylese de, 
5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’ un 33. maddesi 
uyarınca, yetki vergi dairesi başkanlarına ve vergi dairesi müdürlerine devrolunmuş bulunmaktadır. 
Oktar, a.g.e., s. 306 
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hükme bağlanmıştır. Adı geçen kanunun 6330. maddesine göre; tahakkuk etmiş ve 

tebligat yoluyla ödenmesi istenmiş vergi borcunu 10 gün içinde ödemeyen 

mükellefin bu borcu cebri icra yoluyla tahsil edilir.108 Kanunun 6334. maddesinde 

sayılmış olan haczedilemeyecek mallar hariç olmak üzere mükellefin tüm mal varlığı 

hacze konu olabilir. Haciz, hacze konu olan vergi borcu ve ilave olarak haciz ve 

hacizli malların paraya çevrilmesi sürecinde tahsil dairesince yapılan masrafların 

toplamı için yapılır. Haciz için yetkili tahsil dairesi Gelir İdaresi (Internal Revenue 

Service)’dir. (26 USC 6331. (a)) Tahsil dairesi vergi alacağının tehlikede olduğuna 

kanaat getirirse, verginin acilen ödenmesi için talepte bulunma ve ödemenin 

yapılmaması halinde 10 günlük süreyi beklemeden cebri icra yoluna gidilmesine 

karar verme yetkisine sahiptir. Haciz yetkisi, borçlunun mallarına el konulmasını ve 

satılarak vergi borcunun tahsil edilmesini ifade eder. Ücret ve maaşlara uygulanan 

sürekli haciz hariç olmak üzere, haciz borçlunun haciz zamanında sahip olduğu mal 

varlığı ve ödemekle yükümlü olduğu vergi borcuyla sınırlıdır. Haczedilecek mal ve 

haklar kapsamına; borçlunun taşınır, taşınmaz, maddi ve maddi olmayan tüm mal ve 

hakları dâhildir. Haczedilen mal ve hakların hacze konu olan vergi borcunu 

karşılamaya yetmemesi durumunda, tahsil dairesi borçlunun diğer malları üzerinde 

tekrar haciz kararı almaya yetkilidir. Borçlunun hacze konu olan vergi borcu ve haciz 

masrafları tamamen ödenip sona erene kadar, tahsil dairesi tekrar tekrar haciz kararı 

vermeye yetkilidir. 6334. maddede belirtilen haczedilemeyecek mallar, tahsil 

dairesinin onaylaması halinde % 15’ine kadar haczedilebilir. Ücretliler için ödenmesi 

gereken gelir vergisi, sigorta primi ve işsizlik primi gibi ödemelerin mahkemeye 

intikal etmiş olması durumunda, mahkeme kararı kesinleşmeden haciz yapılamaz. 

(26 USC 6331 (i)) Tahsil dairesine ödenmeleri istihdam edenin sorumluluğunda olan 

gelir vergisi stopajı, sosyal güvenlik sigorta primi ve işsizlik primi gibi 

yükümlülükler ve bunlara ait cezalar yargıya intikal etmişlerse karar kesinleşmeden 

haciz yapılamaz. Ancak, mükellefin kendisinin talep etmesi durumunda ve kamu 

alacağının tehlikede olması nedeniyle yapılan ani hacizde (jeopardy levy)109 bu fıkra 

                                                
108William E. Taggart,  “The Struggle to Bring Justice to CDP Cases Continues: Giamelli, and 
Why the Tax Court Is Wrong”, Journal of Tax Practice & Procedure; Apr/May2008, Vol. 10 Issue 
2, p17-50 
109 Vergi alacağının tehlikede olduğuna kanaat getirilmesi durumunda kanuni süreler beklenmeksizin 
yapılan hacizdir. 
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uygulanmaz. Yine, kanunun 6402. maddesince yapılan hacizde ve bu ödemelerle 

ilgili borçların mahkemeye yansımasından önce yapılan haciz bu fıkranın kapsamı 

dışındadır.  

 

2.2. Haczin Uygulanması 

2.2.1. Haciz Varakası 

AATUHK’ un 4108 sayılı kanunun 14. Maddesiyle değişik 64. maddesine 

göre, haciz işlemleri tahsil dairelerince düzenlenen ve alacaklı kamu idaresinin, 

mahalli en büyük memuru veya tevkil edeceği memur tarafından onaylanan haciz 

varakalarına dayanılarak yapılır ve bu varakaların şekliyle ihtiva edeceği bilgiler 

Maliye Bakanlığınca belirlenir. Haciz varakası düzenlenmeden uygulanan haciz 

kamu borçlusunun mallarına hukuka aykırı olarak el atma sonucu yaratır.110  

En büyük mahalli memur vali ve kaymakamları ifade eder ancak vali ve 

kaymakamlar bu yetkilerini devredebilirler. Kanun yetki devredilecek memurun 

seçimi konusunda kısıtlama getirmemiştir. Haciz varakalarının yetki devrolunan 

makamın mührü bulunması halinde bu makamın mührüyle, aksi takdirde devreden 

makamın mührüyle mühürlenmesi gerekmektedir. 111  

2.2.2. Menkul Malların Haczi 

Her türlü menkul malların cins ve nevileri, vasıfları, alametleri, sayı ve 

miktarları ve tahmin edilen değerlerinin haciz zaptında belirtilerek haczolunacağı 

hükme bağlanmıştır. (AATUHK md. 77) Haciz sırasında, haciz memuru haczettiği 

malların tahmini değerlerini haciz zaptında belirtir. Ancak, tahsil dairesinin gerek 

görmesi veya borçlunun talebinin olması durumunda bilirkişi vasıtasıyla bu mallara 

değer biçtirilir. Menkul mal haczinde değer biçilmesi için bilirkişi görüşü zorunluluk 

değildir. (AATUHK md. 81) Ayrıca, haciz sırasında düzenlenen haciz zaptında hacze 

esas olan haciz varakasının tarih ve numarası, haczin yapıldığı yer, gün ve saat de 

belirtilmelidir. Haciz zaptı haciz sırasında bulunan kimselere imzalatılmalıdır. 

Haciz sırasında borçlu veya zilyet veya bunların vekilleri, işçi, müstahdem 

veya aile bireylerinden birisi kendisini temsilen bulunur. Bu kişilerden birinin 

                                                
110 Candan, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, s. 365 
111 TGT Seri A Sıra No: 1 R.G.T. 30.06.2007 R.G.S. 26568 
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bulunmaması halinde gıyapta haciz yapılır. Gıyapta yapılan hacizlerde zabıta 

memuru veya muhtar veya ihtiyar kurulu üyelerinden biri veya borçlunun veya 

zilyedin komşularından iki kişi hazır bulundurulmalıdır. (AATUHK md. 78/1) 

Gıyapta yapılan hacizlerde haciz zaptının bir örneği borçlu veya zilyede tebliğ 

olunur. (AATUHK md. 78/3) Eğer bu bildirim yapılmazsa haczedilen mallar satışa 

çıkarılamaz.112     

Menkul malların haczi başlığı altında, üzerinde durulması gereken bir diğer 

nokta da nakil vasıtalarının haczidir. AATUHK hükümlerince taşıtlar menkul mal 

niteliğinde olup, hacizleri trafik sicillerine haciz bildirisi gönderilmesi suretiyle 

yapılmaktadır. Gönderilen haciz bildirilerinin trafik sicillerine işlenmesiyle araç 

haczi gerçekleştirilmiş olur. Bu şekilde, araç sicilde kimin üzerine tescilliyse haciz de 

ona yapılacaktır. Fakat aracı elinde bulunduran kişi noter satış sözleşmesiyle aracı 

satın almış ancak, satış işlemi henüz trafik siciline işlenmemişse ne yapılacaktır? 

Konuyla ilgili kararında Yargıtay, noter satış sözleşmesinin yapılması durumunda 

aracın mülkiyetinin alıcıya geçeceği, tescilin idari bir işlem olduğu hakkında hüküm 

vermiştir.113 Bu durumda, noter satış sözleşmesinden sonra satış işleminin muvazaalı 

olmaması şartıyla, araca haciz yapılamayacaktır. 114 Yapılan hacizler kaldırılmalıdır. 

Tatil günlerinde veya geceleri çalışılan yerlerde yapılacak hâsılat haczi ile 

borçlunun mal kaçırdığının anlaşıldığı haller hariç güneş battıktan doğuncaya kadar 

ve tatil günlerinde haciz yapılamaz. (AATUHK md. 78) 

AATUHKun 80. maddesine göre; haczin uygulanması sırasında borçlu veya 

üçüncü kişi icra memurunun gerek görmesi halinde kilitli, kapalı yerleri açmak, her 

türlü eşyayı göstermek zorundadır. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi 

durumunda zora başvurulabilinir. Şayet borçlu üzerinde değerli mallar bulunduruyor 

ve bunları icra memuruna teslim etmiyorsa borçlunun kendisine karşı da zor 

kullanılabilir. Ancak dikkat edileceği şekilde, şahsa karşı zor kullanma sadece 

                                                
112 Servet Şamlıoğlu, Yılmaz Özbalcı, Kamu Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yorum 

ve Açıklamaları, Feryal Matbaacılık, Ankara 1988, s. 59 
113 YARGITAY 15. HD. E. 5388 K. 6648 T. 9.11.1994 (trafik siciline kayıtlı olan araçların 

mükellefiyetinin noterde yapılan satış sözleşmesiyle alıcıya geçeceği hk.) 
114 Fatih Acar, “Noter Satış Sözleşmesi İle Satılan, Ancak Tescil İşlemi Yapılmayan Nakil 

Vasıtaları 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Haczedilebilir mi?”, Vergi Sorunları Dergisi, 

Sayı 137,s. 17 
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borçluyla sınırlandırılmıştır. Üçüncü kişilerin şahsına karşı zor kullanılması söz 

konusu değildir. Kanunun, hacizde zor kullanmaya ilişkin hükümleri muğlâk, 

yüzeysel ve soyuttur, bu hükümlerin sınırlarının Anayasa ve kanunlar çerçevesinde 

çizilmesi gerekmektedir. Bu uygulama, hukuk devleti ilkesi gereği Anayasal 

çerçevede somutlaştırılmalıdır. 115 

Haczolunan para, değerli madenler, mücevherler, ticari senet, hisse senedi, 

tahvil gibi kaybolması ve değiştirilmesi mümkün olan mallar tahsil dairesi tarafından 

muhafaza edilmeli, korunmaları için her türlü önlem alınmalıdır. Bunların dışındaki 

diğer menkul mallar da uygun bir yerde koruma altına alınmalı veya güvenilir bir 

kişiye bırakılmalıdır. Ya da güvenilir bir kişinin kefaletinde borçlu veya zilyette 

bırakılabilir.  

Borçlu, zilyet ve güvenilir kişiler kendilerine bırakılan hacizli malları tahsil 

dairesinin talebi üzerine aynen kendilerinde bırakıldığı şekilde hemen teslim etmek 

zorundadırlar. Kendilerine bırakıldıkları zamandaki durumları haciz zaptına 

bakılarak tespit olunur.116  Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler hakkında 5237 

sayılı Türk Ceza Kanunu’nun  “muhafaza görevini kötüye kullanma” başlıklı 289. 

maddesine göre cezai takibat yapılacaktır. Anılan maddeye göre, muhafaza görevini 

kötüye kullanma suçunun yaptırımı mallar üzerinde tasarrufta bulunulması halinde 

üç aydan iki yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıdır. Tasarrufta 

bulunan kişi malın sahibiyse ceza yarı oranında indirilir. Dikkat ve özen 

yükümlülüğüne uymadığı için malların kaybolmasına veya bozulmasına neden olan 

kişi sadece adli para cezasıyla cezalandırılır. Bu eşyayı amacı dışında kullanan kimse 

bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. AATUHK’ un 83. maddesine göre, bu 

malların kendilerinin dışında nedenlerle telef veya zayi olduğunu kanıtlayamayanlar 

da borçlu gibi takip olunacaklardır. 117 Burada sorumluluktan kurtulmanın tek yolu 

                                                
115 Metin Taş, “Hacizde Zor Kullanma: Sınırları ve Ölçüsü Belirlenmemiş Bir Düzenleme”, 

Yaklaşım Dergisi, Sayı 194, Şubat 2009, s. 33 
116 Ünlü, a.g.e., s. 742 
117 DNŞ. 4. D. 11.3.1991,  E. 1990/1840, K. 1991/1930 
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kişinin haczedilen malların kendisinin dışında nedenlerden dolayı elinden çıktığını 

kanıtlamasıdır.118 

2.2.3. Gayrimenkullerin Haczi 

Her türlü gayrimenkul malların ve gemilerin haczi haciz varakasına 

dayanılarak sicillerine işlenmek üzere sicillerinin tutulduğu daireye haciz bildirisi 

gönderilmek suretiyle yapılır. Bildirinin gönderilmesi üzerine ilgili sicile haciz şerhi 

işlenir. (AATUHK md 88/1) Tapu siciline şerh edilen haciz, gayrimenkul üzerinde 

daha sonra hak kazananlara karşı ileri sürülebilir. Şerhin sicile işlenmesinden sonra 

hak kazananlar haczi bilmediklerini ileri süremezler. (MK. Md. 1010) 119 

AATUHK’ nun 88/2. maddesine göre, gayrimenkulün haczi, buna bağlı 

hâsılat120  ve menfaatleri de kapsar.121 Ancak aynı kanunun 62/4. Maddesine göre; 

                                                
118 DNŞ. DDK. 11.2.1992 E. 1992/50, K. 1992/455 Hacizli malı kendi kusuru olmaksızın elinden 
çıkarmış olduğunu kanıtlayamayan yedieminin hacizli malın değerini tahsil dairesine ödemek zorunda 
olduğu hk.  

119 DNŞ. VDDGK E.2003/274 K. 2004/10 T. 30.01.2004 Taşınmaz mülkiyetinin intikal şekli ve 
zamanı ile önceki malikin borcu nedeniyle tapu kaydına konulmuş olan haciz şerhinin, taşınmazın 
yeni maliki davacıya olan etkisinin değerlendirilmesinin taşınmaz mülkiyeti ile ilgili uyuşmazlıkları 
çözmekle görevli adli yargı mahkemelerinin görev alanında olduğu hk. www.kanunum.com 

120 DNŞ. 3.D. E. 1995/3838 K. 1997/2187 T. 04.06.1997 Davacı şirkete ait fabrikanın vergi 
borçlarından dolayı 6183 sayılı Kanunun 88. maddesi uyarınca kiraya verilmesine ilişkin davalı 
idarece tesis edilen 18.11.1994 gün ve 11523 sayılı işleme karşı açılan davayı; 6183 sayılı Yasanın -
88.-maddesinin haczin gayrimenkulun hasılat ve menfaatlerini de kapsadığına ilişkin hükmünden 
anlaşılanın mahcuz gayrimenkulun işletilmesinden, kullanılmasından elde edilmekte olan, başka bir 
deyişle hali hazırda mevcut hasılat ve menfaatler olduğu, dava konusu fabrika halen gayrifaal 
olduğundan, dolayısıyla mevcut bir hasılat ve menfaat bulunmadığından bu hükmün işlemin 
dayanağını oluşturmasının mümkün olmadığı, tahsil dairesinin, haczedilen gayrimenkulun idaresi, 
işletilmesi, menfaat ve hasılatın toplanması için gerekli tedbirleri alacağı hususuna gelince; takip 
hukukunda alacaklının haciz ile, haczedilen malların paraya çevrilmesini, yanı satılmasını istemek ve 
satış sonucunda elde edilecek paradan alacağını almak hakkını kazanacağı, dava konusu işlemin 
hukuki dayanağını oluşturan 88. maddenin, kanunun üçüncü bölümünde gayrimenkul malların haczi 
ve satışı başlığı altında düzenlendiği, takip eden maddelerde ise, satım şartnamesinin hazırlanması, 
ilan, arttırma ve ihale gibi satım hazırlıklarına ilişkin işlemlerin yer aldığı, bütün bunların yasanın 
öngördüğü düzenlemenin satış olduğunu gösterdiği, bu itibarla 6183 sayılı Yasanın 88. maddesinden 
kiralama yolunun alacağın tahsili için kabul edilen bir yöntem olduğunu kabul etmenin mümkün 
olmadığı gerekçesiyle kabul ederek dava konusu işlemi iptal eden Vergi Mahkemesi kararının hukuka 
uygun olduğu hk. www.kanunum.com 
121 DNŞ. 3.D. E. 2001/4214 K. 2002/2867 T. 19.09.2002 Davacı bankanın, ... Anonim Şirketi'ne ait 
olan ve üzerinde ipotek tesis ettiği fabrika binasında bulunan menkul mallarının vadesinde ödenmeyen 
vergi borçları nedeniyle haczedilmesi yolundaki işlemin iptali istemiyle açtığı davayı fabrika 
üzerindeki ipotek hakkının makine ve ekipmanları da kapsadığının açık olduğu,  fabrikanın 
çalışmasına özgülenmiş teferruat niteliğindeki makine ve ekipmanların ancak fabrika binası ile birlikte 
haczinin mümkün olduğu halde, vergi dairesince, müstakil olarak haczedilmesinde yasal isabet 
bulunmadığı gerekçesiyle kabul ederek dava konusu işlemi iptal eden …Vergi Mahkemesi kararının 
yerinde olduğu hk. DNŞ. 4.D. E.2004/204 K.2004/1336 T.02.06.2004 Fabrikanın teferruatı niteliğinde 
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borçlu borca yetecek kadar menkul veya alacak gösterirse gayrimenkul üzerindeki 

haciz saklı kalmak üzere gösterilen menkul veya alacaklar haczolunur. Böylece 

gayrimenkulün idaresini, hâsılat ve menfaatleri borçluda bırakılabilir. Aynı zamanda, 

kanunda borçlunun başkaca geliri yoksa kendisinin ve ailesinin geçimleri için yeterli 

miktarda üründen veya satıldıkça bedelinden uygun miktarı borçluya bırakılır 

hükmüne de yer verilmiştir. Alacaklı tahsil dairesi haczedilen gayrimenkul ve 

gemilerin idaresi ve işletilmesi, menfaat ve hâsılatın toplanması için gereken 

tedbirleri alır. (AATUHK md. 88/son) Gayrimenkul haczinde, tapu dairesi 

gayrimenkul kendisine rehnedilmiş olan alacaklılara haber vermelidir. (AATUHK 

md 89) 

2.2.4. Yetişmemiş Ürünlerin Haczi 

AATUHK yetişmemiş ürünlerin haczedilmesine olanak tanımıştır. Kanunun 

72. maddesine göre yetişmemiş her nevi toprak ve ağaç ürünleri yetişmeleri 

zamanından geriye doğru iki ay içinde haczolunabilir.  Bu şekilde haczedilmiş 

ürünlerin borçlu tarafından başkasına devri haczi yapan tahsil dairesine karşı 

hükümsüzdür. Bu hüküm, alacağına karşılık gayrimenkulü rehin olarak kabul eden 

alacaklı için ürünlerin bütünleyici parça olması dolayısıyla sahip olduğu hakkı 

kaldırmaz. Ancak bunun için alacaklı rehnin paraya çevrilmesi için ürünlerin 

yetişmesinden önce takip isteğinde bulunmuş olmalıdır. Medeni Kanun’a göre 

gayrimenkul üzerindeki yetişmemiş ürünler kendiliğinden ayrılana kadar 

gayrimenkulün bütünleyici parçası sayılır.  Bu nedenle yetişmemiş ürünler ancak 

üzerinde yetiştikleri gayrimenkulle haczedilebilirler. Ancak AATUHK bu kurala bir 

istisna getirmiş ve yetişmemiş ürünlerin üzerinde yetiştikleri gayrimenkulden ayrı 

olarak haczedilebileceğini hükme bağlamıştır. Temelde gayrimenkulün haczedilmesi 

onun bütünleyici parçalarını da kapsar. Ancak ürünlerin kiraya verilmesi halinde 

gayrimenkulle -ürünleri birbirinden ayrılmış olur. Bu durumda gayrimenkul 

haczedilirse kiracısına ait olan ürünleri haczedilemez. Eğer gayrimenkulün 

ürünlerine sahip olan kiracı takip edilecekse bu durumda AATUHK’ nun 72. 

maddesi uygulanır. Rehinli alacaklar daima diğer alacakların önünde olacağından 

ürün bedelinden öncelikle rehinli alacağın hakkını alması gerekir. Ancak bu maddede 

                                                                                                                                     
olan bantlama makinesinin, ipotekli olan fabrika binasından ayrı haczedilemeyeceği hk 
www.kanunum.com 
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bu kurala bir sınırlama getirilmiştir. Rehin alacaklısının ürünlerin yetişmesinden 

önce rehnin paraya çevrilmesi için takip talebinde bulunmuş olması şarttır. 

2.2.5. Üçüncü Şahıslardaki Menkul Malların, Alacak Ve Hakların 

Haczi 

AATUHK’ nun 79. Maddesinde üçüncü şahıslardaki menkul malların, alacak 

ve hakların haczi düzenlenmiştir. Buna göre; hamiline yazılı olmayan ve cirosu kabil 

senede dayanmayan alacaklar 122 ile maaş, ücret kira vesaire her türlü hakların ve 

fiilen haczi mümkün olmayan üçüncü şahıslardaki menkul malların haczi, borçlu 

veya zilyed olan veya alacak ve hakları ödemesi gereken kişi ve kurumlara haciz 

bildirisinin tebliği yoluyla yapılır. Hamiline yazılı senetlerde senet kimin elinde ise 

senede dayanan hak da ona ait sayıldığından, hamiline yazılı senede dayanan 

alacakların haczi ancak senedin tahsil dairesince ele geçirilmesiyle mümkün olur.123  

Üçüncü kişiden haciz bildirisi ile istenecek alacağın, cirosu kabil bir senede de 

dayanmaması gerekir. Cirosu kabil senetlerde hakkın devri senedin devriyle mümkün 

olduğundan bu senetler de haciz bildirisi gönderilmesi yoluyla haczedilemez. Ancak 

menkul malların haczine ilişkin hükümlere göre haczedilir. 124 Bu tür senetlerin, 

maaş, ücret, kira gibi alacak ve hakların ve üçüncü kişilerde bulunan menkul 

malların haczi, ilgili hak, için ödemeyi yapacak olan kişi ve kuruluşlara, menkul 

mallar içinse bunları elinde bulunduran kişiye haciz bildirisi tebliğ edilerek 

yapılabilir. Tahsil dairesi tarafından üçüncü kişilere tebliğ edilecek haciz bildirisi ile; 

—bundan böyle borcunu ancak tahsil dairesine ödeyebileceği, 

—amme borçlusuna yapılacak ödemenin geçerli olmayacağı, 

—elinde bulundurduğu menkul malı ancak tahsil dairesine teslim edebileceği, 

—malın amme borçlusuna verilmemesi gerektiği,  

                                                
122 DNŞ. VDDGK E.  2004/79 K. 2004/61 T. 25.06.2004 (Hamiline yazılı ve cirosu mümkün olan 
alacak senetlerinin ancak senedin zapt olunması yoluyla haczedilebileceği, haciz bildirisi ile haczinin 
mümkün olmadığı  hk.) 
123 DNŞ. VDDGK., E. 2004/79 K. 2004/61 25.06.2004 (Hamiline yazılı senetlerin haczinin ancak 
senedin fiilen ele geçirilmek suretiyle olanaklı olduğu; keyfiyetin tebliği suretiyle haczin 
yapılamayacağı hk.) Candan, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, s. 438 
124 DNŞ. 4. D. E. 1995/3209, K. 1995/5786 (Emre muharrer senetlerin haciz bildirisiyle 

haczedilemeyeceği hk.) DNŞ. 4. D. E. 1996/7418, K. 1998/682 (Bono niteliğini kaybetmiş senetlerin 

haczedilebileceği hk.) 
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—aksi takdirde amme borçlusuna yapılan ödemeler ile malın bedelini tahsil dairesine 

ödemek zorunda kalacağı  

—haciz bildirisi tebliğ edilen şahıs borcu olmadığı, malın yedinde bulunmadığı veya 

haciz tebliğinden önce borcun ödendiği, malın tüketildiği, kusuru olmaksızın telef 

olduğu, borçlu veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi iddiaları haciz bildirisinin 

tebliğinden itibaren 7 gün içinde tahsil dairesine bildirmek zorunda olduğu, süresi 

içinde itiraz etmediği takdirde malın elinde ve borcun zimmetinde sayılacağı, 

—herhangi bir nedenle itiraz süresinin geçirilmesi halinde haciz bildirisinin 

tebliğinden itibaren 1 yıl içinde genel mahkemelerde125 menfi tespit davası 

açabileceği bu durumda haciz bildirisinin tebliğ edildiği tarihte amme borçlusuna 

borcu bulunmadığını veya malın elinde olmadığını ispatlamak zorunda olduğu, 126 

—menfi tespit davası açılması halinde AATUHK’ un 10. maddesinde sayılan türden 

teminat gösterildiği takdirde mahkemece takip işlemlerinin durdurulmasına karar 

verilebileceği, 

—söz konusu teminatın alacaklı tahsil dairesine verilmesi gerektiği, teminatın haczi 

varakasına dayanılarak haczedilebileceği,  

—taraflar arasında teminatla ilgili olarak çıkan anlaşmazlıkların takip işlemlerini 

durdurmaya karar veren mahkemece çözüleceği, 

                                                
125 6183 sayılı kanunda menfi tespit davalarının genel mahkemede açılacağı belirtilmiştir, HUMK md. 
8/1 gereği 01.01.2010 tarihinden itibaren 7.230 TL’nin altındaki miktarlardaki uyuşmazlıklar için 
Sulh Hukuk Mahkemesi’ne, bu miktarı aşan uyuşmazlıklarda Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 
başvurulmalıdır. 
126 YARGITAY. 19. HD E.2007/11461 K. 2007/11218 T. 13.12.2007 Kamu idaresine borçlu olan 
kişinin üçüncü kişilerdeki mal ve alacağının haczi için yapılan tebligat üzerine 1 yıl içinde menfi 
tespit davası açılabilir. Bu davada, davacı üçüncü kişi haciz bildirisinin tebliğ edildiği tarih itibariyle 
takip borçlusuna borcu bulunmadığını veya malın elinde olmadığını ispat etmelidir.  Yapılan bilirkişi 
incelemesinde tebligatın yapıldığı tarihte davacının kamu borçlusuna borcu bulunmadığından menfi 
tespit davasının kabulüne karar verilmesinde isabetsizlik bulunmamaktadır. 
YARGITAY. HGK. E.2002/21 K.2002/297 T.10.04.2001 Somut olayda, davacının haciz 
ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz etmemesi nedeniyle borç zimmetinde sayıldığı 
halde mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş olması isabetsizdir. Ne var ki borç, davacının 
zimmetinde sayılmakla beraber davacı, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz davasını 
açtığına göre, sözü edilen 58. maddeye göre mahkemece davacının ….. şirketine borcunun bulunup 
bulunmadığının araştırılıp incelenmesi gerekir. Borç, davacının zimmetinde sayıldı diye davacının, 
borcu olmadığına ilişkin savunması gözardı edilemez. Kuşkusuz bu aşamada isbat yükü davacıya 
aittir.Davacının böyle bir iddiayı inandırıcı delillerle kanıtlaması gerekir.Davacı, 58. maddede 
öngörülen 7 günlük itiraz süresini geçirmiş olsaydı borç kesinleşmiş olacaktı. Zira 7 günlük itiraz 
süresi hak düşürücü süredir. www.kanunum.com 
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—genel mahkemelerde açmış olduğu menfi tespit davasında haksız çıkan üçüncü 

şahıs aleyhine, haksız çıktığı tutarın % 10’u tutarında ayrıca inkar tazminatına 

hükmedileceği, 

—kendisine tebliğ edilen ödeme emrine karşı dava açıp kısmen veya tamamen haksız 

çıkan üçüncü şahıs hakkında, menfi tespit davasının lehine sonuçlanması veya asıl 

borçlunun borcunu ödemiş olması halinde AATUHK’ un 58. maddesinin beşinci 

fıkrası hükmü uygulanmayacağı127 bildirilir.  

AATUHK md. 79/2 fıkrasında, bankalar için özel düzenleme yapılmıştır. Buna 

göre; tahsil dairesince düzenlenen haciz bildirileri, amme borçlusunun hak ve 

alacaklarının bulunabileceği bankaların şubelerine doğrudan veya mahallindeki tahsil 

dairesi aracılığı ile tebliğ edileceği gibi Maliye Bakanlığınca belirlenecek tutarın 

üzerindeki alacaklar için doğrudan bankaların genel müdürlüklerine de tebliğ 

edilebilir. Haciz bildirisi bankanın genel müdürlüğüne tebliğ edilmiş ise tüm 

şubelerini kapsayacak şekilde beyanda bulunma yükümlülüğü bankanın genel 

müdürlüğüne aittir. Bu maddenin Maliye Banklığına verdiği yetkiye istinaden takip 

konusu alacağın fer’ileriyle birlikte 50.000 lira ve üzerinde olması halinde haciz 

bildirilerinin bankaların genel müdürlüklerine tebliğ edilmesi uygun görülmüştür.128 

Danıştay kararları doğrultusunda, bu şekilde banka genel müdürlüklerine posta 

yoluyla yapılacak tebligatlarda haciz bildirilerinin her mükellef için ayrı ayrı 

düzenlenmesi ve haciz bildirilerinin banka genel müdürlüklerine 7 günlük süre içinde 

itiraz edilmesini engelleyecek şekilde topluca gönderilmemesi kararlaştırılmıştır. 129 

Ücret ve maaşların haczinde alacaklı tahsil dairesi tarafından mükellefin 

işverenine haciz bildirisi gönderilir. Yine aynı şekilde, borçlarından dolayı mükellefe 

haciz konduğu, maaş veya ücret miktarının ne olduğunun en geç 7 gün içinde tahsil 

dairesine bildirilmesinin gerektiği tebliğ edilir. Ve borç ödeninceye kadar, maaş ve 

                                                
127 Bkz. Haksız Çıkma Zammı 
128 TGT Seri A, Sıra No: 1 R.G.T 30.06.2007, R.G.S. 26568, “Üçüncü Şahıslardaki Menkul Malların, 

Hak ve Alacakların Haczi/14” 
129 DNŞ. 3. D. E. 2003/1382, K. 2004/425 T. 24.02.2004 “Üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklar 

üzerine haciz uygulanabilmesi için borçlu mükellefin üçüncü şahıs nezdinde alacağının olduğunu 

bildirmiş olması veya alacağın idarece tespit edilmesi gerekir. Olayda ise davacı banka şubesine 

gönderilen haciz bildirisiyle, nezdinde menkul kıymeti, herhangi bir hakkı veya alacağı bulunup 

bulunmadığı belirsin binlerce mükellefin hesap durumları araştırılarak borçlarına yetecek kadar hak ve 

alacağına haciz konulmasının istenmesinde kanun hükümlerine uygunluk bulunmamaktadır.” 
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ücretlerdeki haciz devam eder. Ücretler ve banka mevduatları dışında, kira gelirleri 

ve diğer alacak ve hakların haczinde de üçüncü kişiye haciz bildirisi gönderilerek 

mükellefin alacak ve haklarının haczedildiği ilgili ödemelerin tahsil dairesine 

yapılması gerektiği tebliğ edilir. Danıştay 7 gün içinde haciz bildirisine itiraz 

etmeyen üçüncü kişilerin AATUHK hükümlerince takip edileceğini hükme 

bağlamıştır. 130  

Menkul malların aynen teslim edilmesinin mümkün olmadığı durumlarda 

üçüncü şahıs tahsil dairesine söz konusu menkul malın değerini ödeyecektir. Ancak 

daha sonra ödediği bu bedeli borçluya rücu etmesi söz konusu olabilir. (AATUHK 

md. 79/son)    

Üçüncü şahısların, tahsil dairesine 7 gün içinde yapacakları yazılı itiraz elden 

teslim edilmeli ya da taahhütlü posta yoluyla gönderilmelidir. Buradaki 7 günlük 

cevap verme süresinin hesaplanmasında; cevapların elden teslimi halinde itirazın 

tahsil dairesinin kayıtlarına intikal ettiği tarih, postaya verilmesi halinde postaya 

verildiği tarih esas alınacaktır. 131 

AATUHK’ nun, 5479 sayılı kanunun 5. maddesiyle değişik 79. maddesine 

göre, 7 günlük sürede alacaklı tahsil dairesine itirazda bulunmayan üçüncü kişilere 

haciz bildirisinin tebliğinden itibaren 1 yıl içinde genel mahkemelerde menfi tespit 

davası açarak haciz bildirisinin tebliğ edildiği tarihte borçlu olmadığını veya malın 

elinde bulunmadığını ispat etme hakkı tanınmıştır. Maddede, menfi tespit davasının 

açılmasıyla takibin durmayacağı ancak mahkemece teminat verilmesi şartıyla takip 

işlemlerinin durdurulmasına karar verilebileceği kararlaştırılmıştır. Teminatlar, 

alacaklı tahsil dairelerince alınacaktır. Mahkeme kararına rağmen teminat 

                                                
130 DNŞ. 4. D. E. 1988/4809, K. 1990/1315, 10.4.1990 (üçüncü şahsın ihbarnameye 7 gün içinde itiraz 

etmemesi sonucu takibe alınması yerindedir.) DNŞ. 11.D. E. 1997/4429, K. 1998/1941 (Üçüncü 

kişilerdeki alacakların haczi için üçüncü kişinin itirazda bulunmamış olması gerektiği hk.) DNŞ. 3. D. 

E. 1993/2928, K. 1994/1467 (İtirazda bulunmayan ve mükellefe ödeme yapmaya devam eden üçüncü 

kişinin mal elinde borç zimmetinde sayılması gerektiği hk.) DNŞ. 7.D.E. 1998/2113 K. 2000/561 T. 

22.02.2000 (Hacizli gayrimenkulleri satın alan şirkete haciz bildirisi tebliğ edilmesi ve şirketin 7 gün 

içinde itirazda bulunmaması dolayısıyla borç zimmetinde sayılacağından davacı şirket adına ödeme 

emri düzenlenmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı hk.) 
131 DNŞ. 9. D. E. 2005/7 K. 2005/2891 T. 13.10.2005 (6183 sayılı kanunu 79. maddesi uyarınca 
üçüncü şahıslar nezdindeki mal ve haklara konulan hacze karşı yasal süresinde adi postaya verilen 
dilekçe ile yapılan itirazın süresinde olduğundan dava konusu ödeme emirlerinin iptal kararı 
yerindedir.) 
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gösterilmemiş olması ya da gösterilen teminatın takip konusu alacağı karşılamaması 

durumunda da takip işlemleri durmaz. Teminat gösterdiğini iddia eden üçüncü 

kişinin bunu mahkemeye intikal ettirerek yürütmeyi durdurma kararı talep etmesi 

beklenmektedir. Açılan menfi tespit davası sonucu haksız çıkan kişiler aleyhine % 10 

oranında haksız çıkma zammına mahkemelerce hükmedilir. Haksız çıkma zammının 

takibine ödeme emrinin tebliğiyle başlanır fakat gecikmesi halinde gecikme zammı 

uygulanmaz.  

Üçüncü şahıs, haciz bildirisine 7 gün içinde tahsil dairesi nezdinde itiraz ettiği 

takdirde, alacaklı idare 1 yıl içinde üçüncü şahsın yaptığı itirazın aksini genel 

mahkemelerde açacağı davada ispat ederek üçüncü şahsın İcra ve İflas Kanunu’ nun 

338. maddesinin birinci fıkrasına göre cezalandırılmasını132 ve borçlu bulunduğu 

tutarın ödenmesine hükmedilmesini isteyebilir. 

AATUHK’ nun 79. maddesine eklenen hükümlerden birisi de, haciz 

bildirilerinin posta yerine elektronik ortamda tebliğ edilebileceği ve tebligatlara 7 

gün içinde elektronik ortamda cevap verilebileceğidir. 133 Elektronik ortamda tebligat 

ve itiraz yapılmasına ait usul ve esasların belirlenmesinde Maliye Bakanlığı yetkili 

kılınmıştır. Bu hükme istinaden, Maliye Bakanlığı elektronik imza ve şifre 

kullanmak yoluyla elektronik ortamda haciz bildirisi yapılacağını ve itiraz 

dilekçelerini de yine elektronik ortamda kabul edeceğini duyurmuştur. Elektronik 

ortamda gönderilen haciz bildirilerinde tutar sınırlaması yapılmayacağı ve aynı anda 

birden fazla borçlu için tebligat yapılabileceği kararlaştırılmıştır. 134 

79. maddenin en fazla uygulandığı alan bankalardaki mevduat hesaplarının 

haczidir. Bunun yanında, POS cihazı kullanan müşterilerin günlük, aylık, yıllık 

hâsılatları bankalarla yapılan anlaşmalar sonucu vergi idaresince ulaşılabilir bilgiler 

arasında olduğu için hâsılat haczi de yapılabilmektedir.135 Ancak bu uygulamaların, 

mükelleflerin paralarını bankalardan çekerek, vergi idaresinin henüz kayıtlarını 

                                                
132 “Bu kanuna göre istenen beyanı, hakikate aykırı surette yapan kimse, alacaklının şikayeti üzerine, 
üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”  2004 sayılı İİK md. 338/1 
133 6183 sayılı kanuna 08.04.2006’da yürürlüğe giren 5479 sayılı kanunun 5. maddesiyle yapılan 
değişiklik 
 
134 TGT Seri A, Sıra No: 1 R.G.T 30.06.2007, R.G.S. 26568, “Üçüncü Şahıslardaki Menkul Malların, 
Hak ve Alacakların Haczi”, s.  56 
135Mustafa Ak, “Haciz Bildirisinin Tebliği Suretiyle Haciz Uygulaması ve Özellik Arz Eden 

Hususlar”, Vergi Sorunları Dergisi, Ağustos 2007, s. 108 
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göremediği aracı kurumlara transfer etmesi sonucunu doğuracağı, bu durumun da 

aracı kurumlarla bankalar arasında bir haksız rekabet unsuru oluşturacağını 

savunanlar mevcuttur.136 Banka hesaplarına uygulanan hacizler bu ve benzeri pek 

çok tartışmaya neden olmuştur. Gerek, henüz pilot uygulamalar olmaları dolayısıyla 

mükelleflerin tüm hesaplarının bloke edilmesi gibi aksaklıkların yaşanması gerekse 

bankalarla vergi idaresi arasında yapılan anlaşmalar sonucu mükelleflere ait 

bilgilerin pek çok kimse tarafından ulaşılabilir hale gelmesinin özel hayatın gizliliği 

çerçevesinde sıkıntılar yaratması uygulamanın tartışılan yanlarıdır.  137  

 

2.3. Hacizde İstihkak İddiaları ve Hacze İştirak 

İstihkak kelimesinin sözlük anlamı, “hak kazanma” olarak tanımlanmaktadır. 

İstihkak iddiası ise haczedilen mal üzerinde alacaklı ve borçlu dışında bir kişinin hak 

sahibi olduğunu ileri sürmesidir. 138 Başka bir ifadeyle haczedilen malın üçüncü 

kişilere ait olduğu veya üçüncü kişilerdeki malların borçluya ait olmadığı yönündeki 

iddialardır. İstihkak iddialarının haczi engelleyici bir etkisi bulunmamakla birlikte 

istihkak iddia edilen malın haczi en sona bırakılmaktadır. (AATUHK md. 62/2) 

İstihkak iddiasının haciz zaptında belirtilmesi gerekir. Haciz tutanağına istihkak 

iddiasının yazılması ispat hukuku açısından önem taşımaktadır. Haciz tutanakları 

aksi ispatlanıncaya kadar geçerli resmi belge niteliğindedir. 139 AATUHK’ da, 

istihkak iddiası iki şekilde düzenlenmiştir. Birincisi borçlu elinde haczedilen mala 

karşı üçüncü kişinin istihkak iddiasıdır. İkincisi ise üçüncü kişi elinde haczedilen 

mala karşı hak sahibinin istihkak iddiasıdır. İlk durumda asıl borçlunun elinde 

haczedilen malın borçlu veya üçüncü kişi tarafından üçüncü kişiye ait olduğu ileri 

sürülmüştür. İkinci durumda ise mal üçüncü kişi elinde haczedilmiştir ve bu kişi 

malın kendisine ait olduğunu ileri sürmektedir. Hacze karşı istihkak iddiası borçlu 

tarafından yapılmışsa üçüncü şahsa, üçüncü şahıs tarafından yapılmışsa borçluya 

bildirilmelidir. 

                                                
136Uçar Demirkan, “Banka Hesaplarının Haczi”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı 49 2008, s. 22 
137 Harun Kaynak, “Müşteri Hesaplarına Uygulanan Hacizlerde Bankaların Sorumlulukları”, 

Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 319, Mart 2008 s. 34 
138Baki Kuru, “İcra ve İflas Hukuku”, C. II, 3. Baskı, İstanbul, 1990, s. 962 
139Aziz Taşdelen, “Genel İcra Hukuku İle Karşılaştırmalı Kamu İcra Hukukunda Hacizde 
İstihkak İddiaları ve Davaları”,  C. 53,Sa. 2, 2004, s.125 
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İstihkak davaları hem İİK’ da hem de AATUHK’ da düzenlenmiştir. Ancak iki 

kanunda istihkak davalarına bakmakla farklı mahkemeler görevlendirilmiştir. İİK’ da 

görevli mahkeme “icra mahkemesi” olarak belirlenmiştir, AATUHK’ da ise istihkak 

davalarının genel mahkemelerde görüleceğinden bahsedilmiştir. Yargıtay ve 

Danıştay kararları AATUHK’ un uygulanmasından doğan istihkak davalarının adli 

yargıda çözümleneceğini pek çok kararında belirtmiştir. 140 Genel mahkemelerde 

malvarlığından doğan davalar sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemelerinde 

görülmektedir. 141 Dolayısıyla AATUHK gereği yapılan hacizde istihkak iddialarını 

çözümlemekle yetkili mahkeme ise; haczi uygulayan tahsil dairesinin bulunduğu 

yerdeki sulh hukuk veya asliye hukuk mahkemesidir. (AATUHK md. 68)  İstihkak 

davalarında basit yargılama usulü uygulanmaktadır. İstihkak davalarının süratle ve 

diğer davalara göre öncelikle karara bağlanması gerekmektedir. (İİK md. 97/17, 

AATUHK md. 68)  Yani icra mahkemesi, sulh hukuk ve asliye hukuk 

mahkemelerinin önüne gelen bu tür davalar, diğer davalara göre önceliğe sahiptir. 

Dolayısıyla bu davalara adli tatilde de bakılmaktadır. (HUMK md. 176/11)  

                                                
140 DNŞ. 3. D. E. 1986/1280 K. 1986/2614 T. 17.12.1986 (Tapuya verilen haciz şerhinin, gayrimenkul 
satış vaadi sözleşmesi ile bu sözleşme uyarınca mahkemece verilen tescil kararına dayanılarak üçüncü 
kişi tarafından kaldırılması isteminin adli yargıda açılacak istihkak davasına konu edilebileceği hk.) 
DNŞ. VDDGK E. 1994/98 K. 1994/210 T. 03.06.1994 (Haciz sırasında söz konusu menkullerin 
davacıya ait olduğu tutanağa geçirilmiştir. Vergi Dairesi Müdürlüğü, bu istihkak iddiasını reddetmiş 
ve yedi gün içinde dava açma hakkının varlığını davacıya duyurmuştur. Davacı, Vergi Mahkemesinde 
istihkak davası açarak haczin kaldırılması ve menkullerin kendisine teslimini istemiştir. Davayı 
inceleyen Vergi Mahkemesi, mahcuz menkullerin kime ait olduğunun yasaca geçerli belgelerle 
kanıtlanamadığı gerekçesiyle haczin iptaline karar vermişse de istihkak davalarına bakmaya yetkili 
mahkeme vergi mahkemesi değil, tahsil dairesinin bulunduğu yerde bu işle görevlendirilmiş adli yargı 
yeridir.) 
DNŞ. 4. D. E. 1990/4206 K. 1991/2013 T. 29.05.1991 ( 6183 sayılı kanunun 66. maddesinde 
öngörülen usullere göre yapılacak itirazlar sonucunda adliye mahkemelerince çözümlenmesi gereken 
mülkiyete ilişkin uyuşmazlığın mücerret haciz tutanağının dava edilmesi suretiyle idari yargı 
yerlerince incelenmesi mümkün görülmediğinden,  davanın esası incelenerek sonuçlandırılan Vergi 
Mahkemesi kararının bozulmasına …) DNŞ. 9. D. E. 1989/3290 K. 1991/411 T. 14.02.1991 (Üçüncü 
kişinin istihkak istemiyle açtığı davada adli yargı görevli olduğu hakkında…) 
141 YARGITAY. 21. HD. E. 2002/10204 K. 2003/514 T. 28.01.2003 (6183 sayılı kanuna göre yapılan 
icra takiplerine dayalı istihkak davalarının, davanın değerine göre Sulh Hukuk veya Asliye Hukuk 
Mahkemesi’nde görülmesi gerektiği hk.) 
HUMK md. 8/1 gereği 01.01.2010 tarihinden itibaren 7.230 TL’nin altındaki miktarlardaki 
uyuşmazlıklar için Sulh Hukuk Mahkemesi’ne, bu miktarı aşan uyuşmazlıklarda Asliye Hukuk 
Mahkemesi’ne başvurulmalıdır. 
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İstihkak iddialarının konusu olarak AATUHK’ un 66/1.maddesinde mülkiyet 

ve rehin hakkı sayılmıştır ancak mülkiyet ve rehin hakkı dışında kalan hakların 

istihkak iddiasına konu olup olamayacağı hakkında farklı görüşler vardır. 142 

İstihkak davasının açılması cebri icra sürecini durdurmaz ancak yeterli delil ve 

teminat gösterilmesi şartıyla yürütmenin durdurulması istenebilir. İstihkak iddiası 

üzerine yürütmeyi durdurma kararı verilir ve sonuçta dava mahkeme tarafından 

reddedilirse dava konusu hacizli malın % 10’u değerinde tazminata hükmolunur. 

(AATUHK md 68)  İstihkak davası sonuçlanmadan haczin kaldırılmaz 143 Ancak 

üzerinde istihkak iddiası olan mallar dava çözümleninceye kadar paraya çevrilmez. 

Böyle bir durumda hacizli malların satışının iptali istemiyle açılacak davalar, menkul 

mallar için vergi mahkemesinde 144 gayrimenkuller için AATUHK’ un 99. maddesi 

gereği adli yargı yerlerinde açılacaktır. 145  İstihkak iddiasını borçlu veya üçüncü kişi 

ileri sürebilir ancak istihkak davasını haczi söz konusu olan mal üzerinde hakka 

sahip olduğu iddia edilen kişi açabilir, hiçbir durumda borçlu açamaz. 146 

 

 

2.3.1. Borçlu Elinde Haczedilen Mallara Karşı İstihkak İddiası 

Borçlu elinde haczedilen bir mal üzerinde üçüncü bir kişinin hakları olduğu 

borçlu veya üçüncü kişi tarafından ileri sürülebilir. Böyle bir istihkak iddiası olması 

                                                
142 Turgut  Candan, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,  Maliye ve Hukuk 
Yayınları, Ankara 2007  s. 382  (Maddede “gibi”, “benzer”, “vs” şeklinde ifadeler 
kullanılmadığından mülkiyet ve rehin hakkı dışındaki hakların istihkak iddiasına konu olamayacağı 
anlamı çıkmaktadır.) 
Mine Nur Bozdoğan, “6183 Sayılı Kanun Açısından Haciz Uygulamasında İstihkak İddiasının 
İncelenmesi  ve Değerlendirilmesi”, Vergi Sorunları Dergisi, s. 109, Eylül 2002 (İlgili maddede 
sayma yoluyla belirtilen hakların örnek niteliğinde kullanıldığı ve maddenin bu açıdan daha geniş bir 
alanı kapsadığı düşünülmektedir.) 
Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku, C II, s. 926 (İİK’nın 96 ve 99. maddelerinde borçlu veya üçüncü 
kişinin mülkiyet veya rehin hakkını ileri süreceği öngörülmüş ise de bunlar dışındaki başka haklarda 
da istihkak iddasını öne sürebilir.) 
143 DNŞ. 4. D. E. 2003/503 K. 2003/2611 T. 30.10.2003 (Söz konusu malın davacıya ait olduğu 
yolundaki istihkak davası sonuçlanmadan, haczin kaldırılamayacağı hakkında…) 
144 DNŞ. 4. D. E. 2004/1780 K. 2005/1608 T. 27.09.2005 (Borçlu elinde haczedilen ve üzerinde 
istihkak iddiası bulunan menkul malların satışının iptali istemiyle açılan davanın Vergi Mahkemesince 
görev yönünden reddedilmesinin hukuka uygun olmadığı hk.) 
145 DNŞ. 4. D. E. 2004/1780 K. 2005/1608 T. 27.09.2005 (6183 sayılı kanundan kaynaklanan ve 
hacze dayalı olarak gerçekleştirilen menkul malların satış işleminin iptali istemiyle açılan davanın 
görüm ve çözümünün idari yargıya ait olduğu hakkında…) 
146 Eriş Gönen, “Hacizden Doğan İstihkak Davaları II”, Maliye Postası Dergisi, s. 24, Ağustos 
1994 
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halinde iddia haciz zaptında belirtilmelidir. Eğer haciz borçlunun yokluğunda 

yapılırsa, borçlu haczi öğrendiği tarihten itibaren 7 gün içinde istihkak iddiasını ileri 

sürebilir. 147 Bu durumda 7 günlük süre iddiaya ilişkin bildirimin tahsil dairesine 

yapıldığı tarihten itibaren başlayacağı düşünülmektedir. 148  Benzer şekilde üçüncü 

kişi de istihkak iddiasını haczi öğrendiği tarihten itibaren 7 gün içinde ileri 

sürmelidir. 149  İstihkak iddiasını alan tahsil dairesi 7 gün içinde iddiayı reddetmezse 

kabul etmiş sayılır ve mal üzerindeki haciz kalkar. 150  Eğer tahsil dairesi istihkak 

iddiasının kabul etmeyecekse üçüncü kişiye 7 gün içinde mahkemeye başvurması 

gerektiğini bildirmelidir. Bu kişi, keyfiyetin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün 

içinde mahkemeye başvurmadığı takdirde iddiasından vazgeçmiş sayılır. Bu süre 

geçtikten sonra dava açılması geçersizdir. (AATUHK md. 66) 

2.3.2. Üçüncü Şahıs Elinde Haczedilen Mallara Karşı İstihkak 

İddiası 

Üçüncü şahıs elinde haczedilen malın kendisine ait olduğunu da iddia edebilir. 

Bu durum da aynı şekilde haciz tutanağında belirtilmelidir. Tahsil dairesi malın 

borçluya ait olduğunu iddia ediyorsa 15 gün içinde mahkemeye başvurmalıdır. 15 

gün içinde dava açmadığı takdirde iddiayı kabul etmiş sayılır151 ve haczi 

kaldırmalıdır. 152 (AATUHK md. 67)  15 gün içinde istihkak davası açmadığı halde 

                                                
147 Eriş Gönen, Hacizden Doğan İstihkak Davaları, Maliye Postası Dergisi, s. 51, Haziran 2004 
148 Candan, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, s. 386 
149 DNŞ. 4. D. E. 1996/4964 K. 1997/1197 T. 10.04.1997 (7 günlük süre içinde ileri sürülmeyen 
istihkak iddiasının incelenemeyeceği hk.) 
150 DNŞ. VDDGK E. 2002/218 K. 2002/374 T. 25.10.2002  (İstihkak iddiasının alacaklı tahsil 
dairesince 7 gün içinde cevaplandırılmaması durumunda, iddia kabul edilmiş sayılacağından, üçüncü 
kişiye ait malın haczinin yapılamayacağı hk.) 
151 DNŞ. 3. D. E. 1997/597 K. 1998/1321 T. 21.04.1998 (Davacının hacze konu edilen araç üzerinde 
mülkiyet iddiasında bulunmasına karşın Vergi Dairesi Müdürlüğünce bu bildirim tarihinden itibaren 
15 gün içinde dava açılmadığı sabit bulunduğundan mülkiyet iddiası idarece kabul edilmiş sayılır.) 
152 DNŞ VDDGK E. 2005/208 K. 2005/309 T. 23.12.2005 (Eski maliki tarafından vergi borçlarına 
karşılık olarak teminat gösterilen araç üzerine davalı idarece haciz konduğu, davacının haciz tarihi 
itibarıyla mülkiyetinin kendisine ait olduğu iddiasıyla haczin kaldırılmasına yönelik başvurusunun 
idarece reddedildiği ve davalı idarece 15 gün içinde istihkak davası açılmadığı durumda mülkiyet 
iddiası kabul edilmiş sayılacağından yerel mahkemenin verdiği haciz işleminin iptali kararı 
yerindedir.) 
DNŞ. 4. D. E. 2000/1211 K. 2000/2565 T. 07.06.2000 (Haczedilen menkul malların üçüncü şahıs olan 
davacının elinde bulunduğu ve davacının mülkiyet iddiasının haciz tutanağına geçirildiğinin 
anlaşıldığı, bu durumda davacının elinde bulunan menkul mala karşı mülkiyet iddiasında bulunulması, 
davalı idarenin de 15 gün içinde istihkak davası açmaması nedeniyle istihkak iddiasını kabul ettiği 
sonucuna ulaşıldığından davacının sahibi bulunduğu menkul mala uygulanan haciz işleminde isabet 
görülmediği gerekçesiyle haciz işleminin iptaline karar verilmesi yerindedir.) 
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haczi kaldırmayan idareye karşı haciz işleminin iptali talebiyle vergi mahkemesinde 

dava açılmalıdır. 153 Şayet 15 gün içinde dava açılırsa hacizli mal dava sonuçlanana 

kadar satılmadan bekletilir. Haczedilen mal hakkında alacaklı idare istihkak davası 

açmış ve tahsil dairesi buna rağmen satışa çıkarmışsa, satışın iptali için yine vergi 

mahkemesine başvurulabilir. Mal üçüncü kişi elindeyken haczedilirse istihkak 

iddiasını ileri sürmek ve kanıtlamak tahsil dairesine düşer. İstihkak iddiaları yazılı ve 

sözlü yapılabilir ancak sözle yapılan iddiaların haciz zaptına geçirilmesi gerekir. 154 

Haciz tutanakları istihkak iddialarının bildirilip bildirilmediği konusunda delil 

niteliği taşır. 155 

İstihkak iddiaları borçlu ile birlikte oturan kişiler tarafından öne sürüldüğü 

takdirde mal borçlunun elinde sayılır. Bu durumda alacaklı idare malın borçluya ait 

olduğunu ispat etmek zorunda kalmaz. 156 Borçluyla birlikte oturan kişiler malın 

kendilerine ait olduğunu ispat etmek durumunda kalacaklardır.  

2.3.3. Hacze İştirak 

Hacze iştirak AATUHK’ nun 21. ve 69. Maddelerinde düzenlenmiştir. 21. 

maddede alacaklı kamu idaresinin, kamu borçlusunun mallarına üçüncü kişiler 

tarafından konulan hacze iştiraki, 69. maddede ise bir kamu idaresinin diğer bir kamu 

idaresinin koyduğu hacze iştiraki hükme bağlanmıştır. 

AATUHK’ nun 69. maddesine göre her kamu idaresi diğer bir kamu idaresi 

tarafından yapılan hacze kamu alacağı haciz tarihinden önce tahakkuk etmiş olmak 

şartıyla iştirak edebilir. İştirak, haczedilen mallar paraya çevrilene kadar 

gerçekleşebilir. İştirak halinde öncelikle haczi yapan dairenin alacağı karşılanır daha 

sonra geriye kalan miktar iştirak tarihi sırasına göre diğer idareler arasında dağıtılır.  

AATUHK’ un “Amme Alacaklarında Rüçhan Hakkı” başlıklı 21. maddesinde 

yapılmış düzenlemeye göre; üçüncü şahıslar tarafından haczedilen mallar paraya 

çevrilmeden önce o mal üzerine kamu alacağı için de haciz konulursa bu alacak da 

hacze iştirak eder ve aralarında satış bedeli garameten taksim olunur. Ancak kamu 

                                                
153 DNŞ. VDDGK E. 2005/208 K. 2005/309 T. 23.12.2005 (önceki malikin vergi borcu nedeniyle 
teminat olarak gösterilen aracın trafik kaydına konulmuş olan haciz şerhinin kaldırılması isteminin 
reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davanın idari yargının görevine girdiği hakkında…) 
154 Gönen Eriş, “Hacizden Doğan İstihkak Davaları IV”, Maliye Postası Dergisi, s. 37, Ekim 1994 
 
156 Candan, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, s. 387 
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alacağı için haczedilen bir mal paraya çevrilmeden o mal üzerine üçüncü şahıs 

tarafından da haciz konulmuşsa satış bedelinden öncelikle kamu alacağı tahsil edilir. 

157 Böyle bir durumda haciz şerhini öncelikle kimin koyduğu önemlidir. İcra 

Müdürlüğünce haciz şerhi konulmasına rağmen idarenin malı fiilen haczedip sattığı 

durumda garameten taksim sürecine uyulacaktır. Ancak rehinli alacakların hakkı 

saklıdır. Sadece eşya ve gayrimenkulün aynından doğan borçları rehin alacaklarından 

önce gelir.  

 

2.4. Haczedilemeyen Mallar ve Kısmen Haczedilebilen Gelirler 

2.4.1. Haczedilemeyen Mallar 

AATUHK’ un 70. maddesinde, 13 bent halinde sayılmış olan mal ve 

alacakların haczi mümkün değildir.  

1. 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

hükümlerine tabi iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, bunların     

müesseseleri, bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve mahalli idarelerin malları hariç olmak 

üzere Devlet malları ile özel kanunlarda haczedilemeyeceği belirtilmiş olan mallar. 

2. Borçlunun şahsı ve mesleği için gerekli elbise ve eşyası ile borçlu ve ailesine 

gerekli olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası, 

3. Vazgeçilemeyecek mutfak takımı ve çok gerekli ev eşyası, 

4. Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimleri için zorunlu olan arazi ve çift 

hayvanları ve taşıtları ve diğer teferruat ve tarım aletleri; çiftçi değilse sanat ve 

mesleği için gerekli olan alet ve edevatı ve kitapları; arabacı, kayıkçı, hamal gibi 

küçük taşıt sahiplerinin ancak geçimlerini sağlayan taşıt vasıtaları, 

                                                
157 DNŞ. 3. D. E. 1996/586 K. 1996/4585 T. 19.11.1996 (Kamu alacağı için haczedilen bir mal paraya 
çevrilmeden o mal üzerine üçüncü şahıs tarafından da haciz konulmuşsa satış bedelinin garameten 
taksimine imkân bulunmadığı, öncelikle kamu alacağının tahsil edilmesi gerektiği hk.) 
DNŞ. 3. D. E. 1997/540 K. 1998/1225 T. 02.04.1998 (Vergi borçlarının tahsili için haciz uygulanan 
menkul malların satışından elde edilen bedelin garameten taksimine olanak bulunmadığı, öncelikle 
kamu alacağının karşılanması gerektiği hk.) 
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5. Borçlu veya ailesinin geçimleri için gerekli ise, borçlunun tercih edeceği bir süt 

veren mandası veya ineği veya üç keçi ya da koyunu ve bunların üç aylık yem ve 

yataklıkları, 

6. Borçlu ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ile 

    a) Borçlu çiftçi ise ayrıca gelecek ürün için gerekli olan tohumluğu, 

    b) Borçlu bağ, bahçe veya meyve ve sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin 

geçimleri için zorunlu olan bağ, bahçe ve bu işler için gerekli bulunan alet ve 

edevatı, malzeme, fide ve tohumluğu, 

    c) Sadece hayvan yetiştiriciliği ile geçinen borçlunun kendisinin ve ailesinin 

geçimleri için zorunlu miktardaki hayvan ile bu hayvanların üç aylık yem ve 

yataklıkları, 

7. Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malul olanlara bağlanan emekli aylıkları 

ile bu gibi kimselerin dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar ve ordunun hava ve 

denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış ikramiyeleri,  

8. Bir yardım sandığı veya derneği tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde 

bağlanan aylıklar, 

9. Vücut ve sağlığa verilen zararlar için tazminat olarak zarar görenin kendisi veya 

ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi gereken paralar, 

10. Askerlik malullerine, şehit yetimlerine verilen harp malullüğü zammı ile 1485 

sayılı kanun gereğince verilen tekel beyiyeleri, 

11. Borçlunun haline münasip evi "ancak evin değeri fazla ise bedelinden haline 

münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek 

satılabilir", 158 

                                                
158 DNŞ. 3. D. E. 2002/2790 K. 2004/268 T. 10.02.2004 (Haczedilen evin borçlunun haline münasip 
olup olmadığı incelenmeden verilen kararda yasaya uygunluk bulunmadığı hk.) 
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12. Harcırah Kanununa göre yapılan ödemeler,  

13. 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk 

Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’a göre bağlanan aylıkların 

haczedilmesi mümkün değildir. 

ABD hukukunda haczedilemeyen mallar kanunun (26 USC) 6334. maddesinde 

hükme bağlanmıştır.159 Buna göre;  

1. Borçlunun kendisi ve aile bireyleri için gerekli olan giyecek ve okul kitapları, 

2.Değeri 6.250 $’ı geçmemek şartıyla borçlunun evinde kullanacağı yakacak, erzak, 

ev eşyası, canlı hayvan ve kümes hayvanları, 

3.Değeri 3.125 $’ı geçmemek şartıyla borçlunun mesleğini, işini ya da ticari 

faaliyetini icra etmesi için gerekli olan alet, araç ve kitaplar haczdilemez. 

4.İşsizlik tazminatı kanunu gereğince işsizlik ödeneği kapsamında borçluya 

yapılacak ödemeler, bakmakla yükümlü olduğu kişiler için yapılacak ödemeler de 

dâhil olmak üzere haczedilemez. 

5.Üzerine alıcının adı yazılmış olmakla birlikte henüz gönderilmemiş posta 

haczedilemez, 

6.Demiryolları Emeklilik Kanunu’na göre ödenen yıllık emekli maaşı, diğer 

emeklilik ödemeleri, Demiryolları İşsizlik Kanunu gereğince yapılan ödemeler, 

Ordu, Donanma, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Kanunlarında adı geçen her 

türlü emeklilik ödemeleri haczedilemez, 

7.İşçi Tazminatları Kanunu gereğince işçilere tazminat olarak yapılacak ödemeler 

haczedilemez, 

8.Haciz tarihinden önce borçlunun küçük çocukları için nafaka olarak hükmedilmiş 

bedel haczedilemez. 
                                                                                                                                     
DNŞ. 3.D. E. 2002/1144 K. 2004/162 T. 27.01.2004 (Hacze konu evin satılıp satış tutarından haline 
münasip bir ev satın alabilecek tutarın borçluya bırakılması kaydıyla amme borçlusunun sahip olduğu 
tek evin haczedilebileceği hk.) 
159 Susan A. Berson, Federal Tax Litigation, Law Journal Press, New York 2003., s.  9/55 
Haczedilemeyen malları düzenleyen “Property Exempt from Levy” kenar başlıklı 6334. madde için 
bkz. . http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode26/usc_sec_26_00006334----000-.html 
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9.Borçlu tarafından emeğinin karşılığı olarak kazandığı ücret veya maaş ve diğer 

kazançlarının (d) fıkrasında160 belirtilen miktarları haczedilemez. 

10.Engelli vatandaşların hizmetleri karşılığında kazandığı gelirleri haczedilemez. 

11.Sosyal Hizmetler Kanunu gereği yaşlılara, körlere ve engellilere yardım amaçlı 

yapılan ödemeler haczedilemez. 

12.  A. Vergi borcu 5.000 $’ı aşmıyorsa; borçlunun bizzat ikamet ettiği gayrimenkulü 

ve kiraya verilmiş olanlar hariç olmak üzere161 başkaları tarafından ikamet edilen 

gayrimenkulü haczedilemez. Kiraya verilen gayrimenkuller, vergi borcu 5.000 $’ ın 

altında olsa bile haczedilebilir. Vergi borcu 5.000 $’ ın üzerindeyse borçlunun 

ikametgah olarak kullandığı evi hakimin bu yönde verilmiş kararı olmak şartıyla 

haczedilebilir.162  

2.4.2. Kısmen Haczedilebilen Gelirler 

AATUHK’ un 71. maddesinde kısmen haczedilebilecek gelirler belirlenmiştir. 

Bunlar; 

1.Aylıklar,  

2. Ödenekler,  

3.Her çeşit ücretler,  

4.İntifa hakları ve hâsılatı, 163 

5.İlama bağlı olmayan nafakalar,  

6.Emeklilik aylıkları, 164 

                                                
160 Bu miktar; kişinin asgari düzeyde geçimini sağlaması için gerekli olan gelirin, asgari geçim 
indirimi olarak vergiye tabi gelirinden indirilmesi için hükmolunan miktardır ve bu nedenle 
haczedilmesi mümkün değildir.  
 http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode26/usc_sec_26_00006334----000-.html 
161 Schriebman, a.g.e.,  s. 9385 
162 Schriebman, A.e., s. 9385 
163 DNŞ. 3. D. E. 2004/98 K. 2004/2477 T. 12.10.2004 (A.Ş. olarak örgütlenip Türkiye Süper Liginde 
mücadele eden davacı spor kulübünün tüm gelirleri ticari kazanç sayılacağından, naklen yayın 
hakkından doğan alacağının AATUHK’nun 71. maddesinde sayılan kısmen haczedilebilen gelirler 
arasında değerlendirilerek verilen mahkeme kararında hukuka uyarlık bulunmadığı hk.) 
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7.Sigorta ve emeklilik sandıkları tarafından bağlanan gelirlerdir. 

Ancak haczedilecek miktar bunların üçte birinden çok dörtte birinden az olamaz. 

Asgari ücreti aşmayan aylık gelirlerin onda birinden fazlası haczedilemez. 

3. Haczedilen Malların Satışı 

AATUHK’ nun 74. maddesince; haczedilen her türlü mallar satılarak paraya 

çevrilir. Satıştan elde edilen bedelden, takip masrafları ve vergi alacağı düşüldükten 

sonra geriye kalan kısım borçlunun ödeme zamanı gelmiş borçlarına mahsup edilir. 

Artan kısım, hacze iştirak etmiş başka daire yoksa borçluya verilir. Satıştan elde 

edilecek bedelin amme alacağından önce ödenmesi gereken borçlarla, takip 

giderlerinin toplamını geçmeyeceği kesin olarak biliniyorsa hacizli malın satışı tahsil 

dairesince tehir edilebilir. Ancak, alacağı kamu alacağından önce gelenlerin takip 

hakları saklıdır.  

ABD hukukunda da benzer şekilde; hacizli malların satışı yoluyla elde edilen 

parayla, öncelikle haciz ve satış sürecinde yapılan masraflar ödenir. Daha sonra, 

haczedilen mallara ait ödenmesi gereken vergiler varsa onlar ödenir. Son olarak da, 

hacze konu olan vergi borcu tahsil edilir. Bu ödemeler yapıldıktan sonra varsa artan 

miktar mükellefe iade edilir.165 

ABD hukukunda, haczin uygulanmasından sonra mümkün olan en kısa 

zamanda tahsil dairesi tarafından haczedilen malların sahibine haczedilen malların 

listelendiği bir bildirim yapılır.166 Borçlu, tahsil dairesinin görev alanına giren 

bölgede ikamet ediyor ya da çalışıyor ise,  tebligat bu ikametgâha ya da olağan 

işyerine yapılabilir. Ancak, söz konusu bölge dışında ikamet eden ya da çalışan 

borçluya tebligat bilinen son adresine posta yoluyla yapılır. Bu bildirim, toplam talep 

edilen kamu alacağının miktarını ve haczedilen malların değer ve tarifini içermelidir. 

Haczedilen malların sahibinin satışın hacizden itibaren en geç 60 gün içinde (veya 

malik tarafından belirlenen daha uzun bir zaman içinde) yapılmasını isteme hakkı 

                                                                                                                                     
164 DNŞ. 11. D. E. 2004/3837 K. 2005/612 T. 15.02.2005 (Amme alacağının, borçlunun emekli 
aylığından ½ oranında kesinti yapılarak tahsilinin hukuka uygun olmadığı hk.) 
165 26 USC § 6342 Schriebman, a.g.e., s. 9400 
166 26 USC § 6335 (a) Notice of Seizure  
Schriebman, a.g.e., s. 9398 
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vardır. Tahsil dairesi devletin menfaatini ihlal eden bir durum olmadığı müddetçe bu 

isteği yerine getirmelidir.167 

 

3.1. Menkullerin Satışı 

Türk hukukunda menkul ve gayrimenkul malların satışı ayrı ayrı 

düzenlenmiştir. Menkul mallar tahsil dairesince haczin yapıldığı tarihin üçüncü 

gününden itibaren üç ay içinde satışa çıkarılır. Hacizden itibaren geçmesi gereken üç 

günlük süre borçluya mallarını kurtarması için verilen son fırsattır.168 Ancak, 

bozulma, çürüme ve benzeri nedenlerle değerinin korunması olanağı bulunmayan 

malların paraya çevrilmesine hemen başlanabilecektir. Satış, tahsil dairesinde, açık 

artırma usulüyle ve peşin parayla yapılır. Tahsil dairesi uygun görürse, malın 

bulunduğu yerde de yapılabilir. Açık artırma ile satışa sunulan mal, artırma sonunda 

teklif edilen en yüksek fiyatın üç defa yüksek sesle duyurulmasından sonra en çok 

artırana ihale edilir. Bu duyurudan sonra yapılan teklifler dikkate alınmaz. Değerinin 

korunması mümkün olmayan mallar en uygun yerde pazarlıkla satılır. Borsası 

bulunan malların satışı ilgili borsada yapılır. İlk artırmada satılamayan malın ikinci 

artırması başka il veya ilçede yapılabilir.  menkul malların satışının ilanı zorunlu 

değildir. Tahsil dairesi gerekli görürse, artırmanın yapılacağı yer, gün, saat ve 

satılacak malları ilan edebilir. Bu ilanda herhangi bir hata olması halinde satış iptal 

edilir. 169 İlan yapılmasına karar verilmişse, alacaklı kamu idaresinin, ilanın şeklini, 

artırma tarzını, yerini, gününü, alacaklı kamu idaresi ve borçlunun menfaatine en 

uygun şekilde belirlemesi gerekir.  

Satılan menkul mal bedeli peşin alınmadan teslim edilmez. Paranın ödenmesi 

için müşteriye üç gün süre verilebilir. Haczedilen malların bir kısmı ile satışın 

karşılanması halinde, geriye kalan mallar satılmaz, bu mallar üzerindeki haciz kalkar. 

En yüksek bedeli teklif eden müşteri malı almaktan vazgeçerse veya kendisine 

tanınan üç günlük süre içinde parayı ödemezse, mal ikinci defa artırmaya çıkarılır ve 

aynı şekilde en yüksek teklifi verene ihale edilir. İlk artırmada teklif edilen bedel 

malın belirlenen fiyatının % 75’inden az olursa veya hiç alıcısı çıkmazsa, ilk 

                                                
167 26 USC § 6335 (f) Berson, a.g.e., s. 9/59 
168 Candan, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, s. 461 
169 DNŞ. 4.D 11.03.1987 E. 1986/6125, K. 1987/933 
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artırmanın yapıldığı tarihten başlayarak 15 gün içinde mallar tekrar satışa çıkarılır. 

Bu artırmada teklif edilen bedel kaç olursa olsun satış gerçekleştirilir.  

 

Değeri düşecek olan malların satışında ilk artırmada bu şartlar aranmaksızın 

satış gerçekleştirilebilir. Taşıma maliyetleri ve diğer nedenlerden dolayı başka yere 

götürülmesi uygun görülmeyen mallar yerinde veya başka yere götürüldükleri halde 

yine de satılamazsa, 15 günlük sürenin bitmesinden itibaren 6 ay içinde pazarlıkla 

satılır. Pazarlıkla da satış gerçekleşmezse, hacizli mallar borçluya geri verilebilir 

veya satış işlemine devam edilebilir.   

 

ABD hukukunda, tahsil dairesi haczedilen malların elde tutulması halinde 

çürüyüp bozularak veya başka şekillerde değerinin ya da fiyatının düşeceğine kanaat 

getirirse 170 ya da malların elde tutulmasının maliyeti çok yüksekse, öncelikle bu 

malları paraya çevirir. Haczedilen malın sahibine ulaşılabiliyorsa, tahsil dairesi mala 

biçtiği değeri malın sahibine tebliğ eder. Bu durumda, malın sahibi biçilen değeri 

tahsil dairesine ödemeyi ya da tahsil dairesinin belirlediği zamanda ödenmek üzere 

bono vermeyi kabul ederse haczedilen mal kendisine verilir. Malın sahibi söz konusu 

ödemeyi yapmazsa, tahsil dairesi hacizli malı derhal satışa çıkarır. 

 

 

3.2. Gayrimenkullerin Satışı 

3.2.1. Satış Komisyonları ve Satış Şekli 

Gayrimenkullerin satışında tahsil dairesine yetki verilmemiş satışın, satış 

komisyonlarınca açık artırma ile yapılacağı karara bağlanmıştır. Satış komisyonu, il 

ve ilçelerde en büyük mal memurunun veya onun görevlendireceği birinin 

                                                
170 § 6336 Sale of Perishable Goods 
Galusha v. Comissioner, 95 T.C. 218 (1990) Williams v. Comissioner 92 T.C. 920 (1992) Kanunun § 
6336. maddesi uzun süre elde tutulması bozulma veya değer kaybetme riski taşıyan hacizli malların 
satılması konusunda yetkiyi IRS’ e vermiştir. Mahkememiz malların değer kaybedeceğini takdir 
ederek satışa çıkarılması gerektiğine hükmedemez. http://www.ustaxcourt.gov/ 
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başkanlığında, belediye meclisi üyelerinin kendi aralarında seçeceği bir kişi, alacaklı 

kamu idaresinden yetkili bir memur ve gayrimenkulün bulunduğu yer tapu sicil 

muhafızı veya onun görevlendireceği bir kişiden oluşur. Gayrimenkullere, bilirkişi 

görüşü de alınmak suretiyle, dört kişiden oluşan satış komisyonunca değer biçilir.   

ABD hukukunda, haczedilen malların satılmasında menkul ve gayrimenkuller 

için farklı bir süreç öngörülmemiştir.171 Hacizli malların satılabilmesi için öncelikle; 

tahsil dairesinin, haciz ve satış masraflarını da göz önünde bulundurarak,  

• Malların, artırma yoluyla satılması durumunda her mal için minimum satış 

fiyatını,172 

• Malların devlet tarafından alınması durumunda (teferruğ) her mal için 

ödenecek bedel,173 

belirlemesi gerekir. Satış, artırma usulüyle yapılır. Mallar, tahsil dairesinin belirlediği 

minimum fiyatlardan düşük olmamak şartıyla, teklif edilen en yüksek fiyatı verene 

ihale edilir. 174 Belirlenen minimum fiyatın altında satış yapmak usulsüz bir satış 

şekli olacak ve söz konusu satışı yapan görevli, 7433 nolu maddenin (b) fıkrası 

gereğince hem belirlenecek para cezasını hem de belirlenen minimum fiyatla satış 

fiyatı arasındaki farkı ödemek yoluyla zararı tazmin etmek zorunda kalacaktır. 175 

Satış esnasında, hiç kimse belirlenen minimum fiyatların üstünde bir teklifte 

bulunmazsa, tahsil dairesi satışın devlet için belirlenen minimum fiyatla kamu idaresi 

tarafından alınmasına karar verir. (teferruğ) 176 Her iki şekilde de mal satılamazsa, 

mallar sahibine bırakılır. Haciz ve satış masrafları da vergi borcunun üzerine ilave 

edilir.  Bu durumda borçluya bırakılan mallar, ihtiyati hacze konu olabilir.177 

                                                
171Haczedilen malların satışını düzenleyen madde metni için bkz.  
http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode26/usc_sec_26_00006335----000-.html 
17226 USC § 6335 (e) (1) (A) (i) 
Galusha v. Comissioner, 95 T.C. 218 (1990) Williams v. Comissioner 92 T.C. 920 (1992) Kanunun § 
6336. maddesi uzun süre elde tutulması bozulma veya değer kaybetme riski taşıyan hacizli malların 
satışı konusunda yetkiyi IRS’ e vermiştir. Mahkememiz davalının bu türlü malları her zaman satışa 
çıkarması gerektiğine hükmedemez. http://www.ustaxcourt.gov/ 
173 26 USC § 6335 (e) (1) (A) (ii)  Berson, a.g.e.,, s. 9/ 60  Haciz ve satış sırasında yapılan masraflar 
da göz önünde bulundurularak belirlenecek asgari satış bedelidir. Bu bedelin altında kalan teklifler 
kabul edilmez. Haczedilen mallar belirlenen bedelin altında olmamak üzere en yüksek teklifi verene 
satılır.  
174 Berson, a.g.e. s. 9/62 Bkz. 26 USC § 6335 (e) (1) (B) 
175 Berson, a.g.e., s. 9/62  
176 Berson  a.g.e., s. 9/61 Bkz. 26 USC § 6335 (e) (1) (C) 
177 Berson, a.g.e., s. 9/62 Bkz.26 USC § 6335 (e) (1) (D) 
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3.2.2. Satış Şartnamesi 

Satılacak mallar için tahsil dairesi satış şartnamesi düzenler. Şartnamade;  

1. Gayrimenkul malikinin adı, soyadı ve adresi, 

2. Gayrimenkulün bulunduğu mahalle, sokak ve kapı numarası durumu ve hususi 

vasıfları, 

3. Gayrimenkulün artırmaya esas olarak biçilen rayiç değeri, 

4. %7.5 nispetindeki teminat tutarı, 

5. Gayrimenkul üzerindeki henüz vadesi gelmemiş rehinler hakkında gerekli 

bilgilerle, satışın, gayrimenkul üzerindeki irtifak hakları, gayrimenkul 

mükellefiyetleri, ipotekler, ipotekli borç senetleri, irat senetleriyle birlikte 

yapılacağı. 

6. Gayrimenkulün rehni suretiyle sağlanmış muaccel borçlar varsa bunların 

müşteriye devredilmeyip satış bedelinden tercihan ödeneceği, 

7. Ne gibi giderlerin alıcıya ait olacağı belirtilmelidir. 

3.2.3. Satış İlanı 

Alacaklı tahsil dairesi gayrimenkul satışını, artırma tarihinden en az 15 gün 

önce başlamak şartıyla ilan eder. 15 günlük süre beklenmediği takdirde, ihale 

feshedilebilir. İlanda, satışın yapılacağı yer, gün, saat ve satılacak gayrimenkulün 

durumu ve özellikleri gösterilir. İlanın birer örneği, borçluya, vekil veya mümessiline 

ve gayrimenkulün tapu sicilinde hakkı kayıtlı bulunanlardan adresi belli olanlara 

tebliğ edilir.  

ABD hukukunda, haczin ardından mümkün olan en kısa zamanda tahsil 

dairesince satış bildirimi hazırlanır.178 Bildirim, borçlu tahsil dairesinin görev alanına 

giren bölgede ikamet ediyor ya da çalışıyor ise bu adreslerden birinde yapılır. Tahsil 

                                                
178 26 USC § 6335 (b)  
Anderson v. United States, 44 F. 3d. 795, 800 (9th Cir. 1995) 6335 (b) haczedilen mallar için tam 
olarak ne kadar zamanda satış ilanı verileceğini hükme bağlamamış, “mümkün olan en kısa zamanda” 
(as soon as practicable) ifadesini kullanmıştır. Ancak, malik malların satışının geciktiğini düşünüyorsa 
6335 (f) hükmünce malların satışını isteme hakkını kullanabilir. 
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dairesinin görev alanı dışında ikamet eden veya çalışan borçlulara ise bilinen en son 

adreslerine iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılır. Borçluya gönderilen satış bildirimi, 

haczin yapıldığı şehirde çıkarılan bir gazetede veya şehirde bu şekilde bir yayın 

organı yoksa haczin yapıldığı yere en yakın postaneye ve en az iki tane daha umuma 

açık yere asılmak suretiyle ilan edilir. İlanda, yapılacak satışın tarihi, şekli ve 

koşulları açıklanır. 179  

Haczedilen malların sahibi, tahsil dairesinden talep edilen tarihten itibaren en 

fazla 60 gün (veya 60 günden fazla olmak üzere belirlenecek bir süre) içinde 

satılmasını talep edebilir. Tahsil dairesi, bu talebin kamu idaresinin aleyhine bir 

sonuç doğurmayacağına kanaat getirirse, borçlunun bu talebini göz önünde 

bulundurur.180 Eğer haciz 6331 numaralı maddenin a fıkrasında belirtilen 10 günlük 

süre dolmadan yapılmışsa,181 bu süre dolmaksızın satış ilanı verilemez. Çünkü 10 

günlük süre dolmamışsa borçlunun halen borcunu ödeyip mallarını geri alma hakkı 

mevcuttur. Ancak, 6336. maddede belirtilen, bozulma veya çürüme gibi nedenlerle 

değerini yitirecek malların (perishable goods) söz konusu olması halinde satış ilanı 

10 günlük süre beklenmeden de verilebilir.  

3.2.4. Satış İhalesi 

AATUHK’ un 94. maddesi hükmü gereğince, artırmaya iştirak edeceklerden 

gayrimenkule biçilmiş rayiç değerin %7.5' u nispetinde yazılı teminat alınır. 

Gayrimenkul artırma sonunda, üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale 

olunur. Ancak, bu bedelin gayrimenkul için belirlenmiş değerin %75'ini bulması 

gerekir. Ayrıca, kamu alacağına ruçhanı olan diğer alacaklar varsa, satış bedelinin 

ruçhanı olan alacakları ve masrafları da karşılaması gerekir. İhalede bu tutar teklif 

edilmezse, en yüksek teklifi verenin taahhüdü saklı kalmak şartıyla, artırma 7 gün 

uzatılır. 7. gün aynı saatte en yüksek teklifi verene ihale edilir. Ancak bu durumda da 
                                                
179 Michael A. Zapara and Gina Zapara v. Commissioner  124 T.C. 223 (2005) Haczin ardından 
mümkün olan en kısa zamanda, tahsil dairesi borçluya haciz tutanağının bildirimini ve satış bildirisini 
tebliğ eder. Satışın tarihi, şekli ve koşulları ayrıca ilan edilir. http://www.ustaxcourt.gov/ 
180 26 USC § 6335 (f)  
Cash v. United States, 961 F. 2nd 562, 567 (5th Cir. 1992) 6335 (f) Haczedilen malların satışının ne 
zaman yapılacağını hükme bağlamıştır. Haczedilen malların sahibinin hacizden itibaren 60 gün içinde 
satışın yapılmasını talep etme hakkı vardır. Birleşik Devletler’ in zararına olmadığı sürece talep yerine 
getirilmelidir. 
181 Alacağın tehlikede olması durumunda yapılan ani haciz (jeopardy levy) durumunda bu süre 
beklenmeyebilir.  
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bedelin, rüçhanlı alacakları ve satış masraflarını karşılaması şarttır. Aksi halde satış 

gerçekleştirilmez. İkinci artırmada da satış gerçekleşmezse, gayrimenkul kamu 

idaresince teferruğ edilinceye kadar haciz devam eder. Teferruğ edilene kadar 

herhangi bir müracaatla mal satın alınmak istenirse, kamu idaresi 7 günlük bir ilan 

daha yaparak, rüçhanlı alacaklarla masrafları aşması şartıyla en çok artırana malı 

satma hakkına sahiptir. Teferruğ tarihine kadar herhangi bir müracaat olmasa da 

tahsil dairesi uygun gördüğü zamanlarda malı satışa çıkarabilir. Gayrimenkulün 

rehninden doğmuş muaccel borçlar alıcıya devredilmez, satış bedelinden ödenir. 

Rehin hakkı sahiplerinin alacakları tahsil dairesince ödenir. Bunlarla alıcı muhatap 

bırakılmaz. Haczedilen gayrimenkullerin ayrılması mümkün olup da bir kısmının 

bedeli kamu alacağını karşılamaya yetecekse, borçlu yazı ile istemedikçe artan kısım 

satılmaz. İhale kararının bir örneği borçluya veya vekil veya mümessiline ve 

gayrimenkulün tapu sicilinde hakkı kayıtlı bulunanlardan adresi belli olanlara tebliğ 

edilir. AATUHK’ un 97. maddesince, gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse 

derhal veya kendisine verilen süre içinde parayı ödemezse ihale kararı feshedilir ve 

gayrimenkul, satış komisyonunca hemen 7 gün süreyle artırmaya çıkarılır. Bu 

artırmada ilgililere tebligat yapılması zorunlu değildir. Sadece ilan edilir ve en 

yüksek teklifi verene ihale olunur. İlk artırmada kendisine ihale yapılan kimse iki 

ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan sorumludur. İhale farkı ve geçen 

günlerin faizi ayrıca hükme gerek olmaksızın teminattan mahsup edilir. Faiz %5'ten 

hesaplanır. Aradaki fark kamu alacağını aşmışsa, kamu borçlusuna aşan miktarı, 

sorumlu olan kişiden tahsil edebilmesi için tahsil dairesi tarafından bir belge verilir. 

Böylece, malı satılan kişi aradaki farkı bu kişiden tahsil edebilecektir.  

ABD hukukunda, satış için belirlenecek tarih, satış ilanının yapılmasından 

itibaren en az 10 an fazla 40 gün sonraki bir tarih olmalıdır. Satış yeri, tahsil dairesi 

tarafından aksi belirlenmedikçe, haczin yapıldığı şehirde bir yer olarak 

belirlenmelidir.182 Tahsil dairesi, kanun gereği, haczedilen malların satışına yönelik 

                                                
18226 USC § 6335 (d) 
Michael A. Zapara and Gina Zapara v. Commissioner  126 T.C.  (2006) “……satış işlemi, satış ilanın 
verimesinin ardından en fazla 40 gün sonra yapılmalıdır.” http://www.ustaxcourt.gov/ 
Michael A. Zapara and Gina Zapara v. Commissioner  124 T.C. 223 (2005)  “…….satış, satış 
ilanının verilmesinden en az 10 en fazla 40 gün sonra yapılmalıdır.” http://www.ustaxcourt.gov/ 
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usul ve koşulları belirlemeye yetkili olduğu için satışta açık artırma veya kapalı 

zarfla tekliflerin alınması usullerinden hangisinin kullanılacağına karar verir. 183 

Satılacak hacizli mallar birden fazlaysa, tahsil dairesi malları teker teker, gruplar 

halinde veya hepsini birlikte satışa çıkarmaya karar vermekte serbesttir. Ancak bu 

kararı verirken hangi seçeneğin daha fazla satış geliri getireceğini göz önünde 

bulundurmalıdır.184 Tahsil dairesi tarafından belirlenecek minimum fiyatların 

duyurulması, tekliflerin alınması aşamasından sonrasına bırakılabilir.185   

Tahsil dairesi, ödemenin tamamının teklifin kabulünden hemen sonrasında 

yapılmasına veya bir kısmının 1 aydan fazla olmamak şartıyla sonraki bir tarihte 

yapılmasına karar verebilir.186 Bedelin tamamının teklifin kabulüyle birlikte 

ödenmesinin kararlaştırılmasına rağmen, ödeme yapılmamışsa, tahsil dairesi satış 

sürecini baştan başlatmaya yetkilidir.  

Satış koşullarında ödemenin bir kısmının ertelenmesine izin verilmişse ancak 

önceden kararlaştırılan tarihte kalan kısım ödenmezse alıcıdan bedelin tamamına 

veya ödenmeyen kısmına satış tarihinden itibaren uygulanmak üzere yıllık % 6 oran 

üzerinden faiz talep edilebilir veya tahsil dairesinin takdirine bağlı olarak, ödemenin 

tamamının yapılmamış olması nedeniyle satış işlemi hükümsüz kılınabilir. Bu 

durumda, satış yeniden ilan edilip, süreç baştan başlar. Yeni alıcıya karşı herhangi bir 

hak ileri sürülemez. Satış teklifi düşen eski talipliye ihaleye katılmak için ödediği 

kısım cezai şart olarak geri ödenmeyebilir. 187 

3.2.5. Gayrimenkullerin Teferruğu ve Geri Verilmesi 

Teferruğun kelime anlamı, hazinenin bir taşınmazı tek taraflı iradesiyle kendi 

mülkiyetine geçirmesidir. Hazine bu işlemi alacağına mahsuben yapar. Amacı, 

haczedilen malın değerinden çok az bedele satılmasına engel olmaktır. 

AATUHK’ un 98. maddesi gereğince, ikinci artırma tarihinden başlayarak bir 

yıl içinde gayrimenkul en az bir kere daha satışa çıkarıldığı halde satılmasına imkân 

                                                
183 Berson, a.g.e., s. 9/62 Bkz. 26  USC § 6335 (e) (2) (A) 
184 Berson, a.g.e., s. 9/62 Bkz. 26  USC § 6335 (e) (2) (B) 
185 Berson, a.g.e., s. 9/63  Bkz. 26 USC § 6335 (e) (2) (C) 
186 26 USC § 6335 (e) (2) (D) 
187 26 USC § 6335 (e) (3) 
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bulunmadığı takdirde gayrimenkul alacaklı kamu idaresinin talebi üzerine ve satış 

komisyonu kararıyla kamu idaresinin mülkiyetine geçer.  Teferruğ bedeli, 

gayrimenkulün biçilen rayiç değerinin %50'sidir. Teferruğ işlemi bittikten sonra, 

takip ve teferruğ masrafları düşülür. Kalan miktar kamu alacağından mahsup edilir.  

Teferruğ kararı verilmeden önce biçilen rayiç bedelin %75'i veya fazlası teklif 

olunmak suretiyle alıcı çıkarsa, alacaklı kamu idaresi teferruğdan vazgeçer. Teferruğ 

tarihinden itibaren bir yıl geçmekle malın mülkiyeti tamamen idareye geçer. 188 

Alacaklı kamu idaresi teferruğ işleminden itibaren 1 yıl içinde gayrimenkulü 

satamaz, gayrimenkul ancak bu bir yıllık süre geçtikten sonra satılabilir. Borçlu, satış 

komisyonunun teferruğ kararı tarihinden başlayarak bir yıl içinde kamuya borcunu, 

gecikme zamları ile birlikte öderse gayrimenkul kendisine geri verilir. Burada 

yapılacak işlemlerin masrafları borçluya aittir. (ATUHK md. 98) 

ABD hukukunda, malları haczedilen kişi, haczedilen malların satışı 

yapılmadan önce borcunu ve varsa haciz masraflarını ödediği takdirde hacizli mallar 

kendisine geri verilir ve haciz bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.189  Haczedilip 

satılan taşınmaz malların (real property)190 satışından sonraki 180 gün içinde191, 

taşınmazların sahibi, mirasçısı veya bu kişilerin, vasi, vekilleri, kayyımlar ya da 

mallar üzerinde kanuni hakka sahip diğer kişiler satılan malları geri alma hakkına 

sahiptir.192 Satılan bir malın bu şekilde kurtarılabilmesi için, alıcının ödediği tutara 

ilave olarak yıllık % 20 oranında hesaplanacak faizin de ödenmesi gerekir.  

                                                
188 Mehmet Aksoy, “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

Hükümlerine Göre Teferruğ”, Yaklaşım Dergisi, Sayı 168, Aralık 2006, s. 231 
189 26 USC § 6337 (a) Haczedilen gayrimenkullerin satış kurallarına göre; satıştan hemen sonra 
taşınmazı alan alıcıya “taşınmaz satış sertifikası” verilir. Bu aşamada tapu senedi verilememesinin 
nedeni malı paraya çevrilen borçlunun satıştan sonraki 180 gün içinde malları geri alabilme hakkının 
bulunmasıdır. Alıcı adına ancak 180 günlük sürenin bitiminde tapu senedi düzenlenebilir.   
http://www.irstaxattorney.com 
190 John A. Seay, Jr. and Karen J. Seay, Plaintiffs  v. United States 
U.S. District Court, West. Dist. Tex., Waco Div., CIV. W-98-CA-145, 7/6/98 
“Taşınmaz satış sözleşmesi (contract for deed) doğan haklar da taşınmaz olarak değerlendirilir. 
Haczedilip satılması halinde 180 gün içinde satış değeri ve ilave olarak yıllık % 20 faiz ödenerek geri 
alınabilir.” 
191 Stephen R. Krawczyk, Diane A. Krawczyk, Plaintiffs v. United States of America (IRS) U.S. 
Bankruptcy Court, No. Dist. Ga., Atlanta Div., 96-65682, 10/4/96 , 201 BR 589 
 “6337’ye göre borçlunun satılan taşınmaz malını kurtarması için tanınan 180 günlük süre taşınmazın 
alıcıya geçtiği tarihte değil satışın gerçekleştiği günde başlar.” 
192 26 USC § 6337 (b) (1)  
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3.2.6. Satış İhalesinin Neticesi: Fesih ve Tescil 

Satış komisyonu tarafından gayrimenkul kendisine ihale edilen alıcı o 

gayrimenkulün mülkiyetini elde etmiş olur. AATUHK’ nun 99. maddesi gereğince 

gayrimenkul satış ihalesinin feshi gayrimenkulün bulunduğu yerin icra 

mahkemesinden şikâyet yoluyla istenebilir.193 İhalenin feshi için idari veya adli 

mahkemelerde dava açılmaz. Buradaki fesih talebi,  ihalenin hukuka, kanuna aykırı 

yapıldığına dair bir taleptir. Diğer bir ifadeyle usulsüz yapılan ihalenin feshinin 

istenmesidir. Şikayet, ihalenin ilgililere tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde 

yapılmalıdır. İcra mahkemesinin vereceği karar 10 gün içinde temyiz edilebilir. İcra 

mahkemesi talebi inceler ve karar verir, verilen karara karşı kararın tebliğinden 

itibaren 10 gün içinde temyize gidilebilir. Temyiz talebini Temyiz İcra ve İflas 

Dairesi tetkik eder. İhale edilen malın değeri 50.000 Türk Lirasını aştığı takdirde 

duruşma talep edilebilir.Eğer şikâyet yoluna gidilmemişse, ihale kesinleşir ve Satış 

Komisyonunun kararıyla gayrimenkul alıcı adına tapuya tescil edilir. Şikâyet yoluna 

gidilmişse, kararın kesinleşmesinden sonra tescil işlemi yapılır. 

4. Cebren Tahsilâtta Yeni Eğilimler: E-Devlet, E-Haciz 

Enformasyon ve iletişim teknolojilerinin gelişimiyle birlikte, kamu 

faaliyetlerinin hareket yeteneği artmakta, internet kamu idareleri ve devletin 

görevleri için yeni olanaklar sunmaktadır.194 Gelişmiş teknolojilerin yoğun olarak 

kullanıldığı ülkelerde kamu idarelerinin faaliyetlerinin de teknolojiyle bütünleşmiş 

bir yapı içinde verilerek maliyet indirimi ve verimlilik artışı sağlanması 

hedeflenmektedir. ABD’de başlayan bu eğilim hızla OECD ve AB üyesi ülkeleri de 

kapsayacak biçimde gelişmeye devam etmektedir. 195 Devletin yurttaşlarına hizmet 

veren bir kurum olarak algılanmaya başlanması vergi yönetimi anlayışında da önemli 

                                                
193 DNŞ. VDDGK E. 1988/163 K. 1989/15 T.03.03.1989 (6183 sayılı kanunda Gayrimenkul malın 
haczen satışından doğan uyuşmazlıkların çözümü adli yargının görev alanına dâhil edilmiş olup, 
menkul malların heczen satışı ile ilgili uyuşmazlıkların adli yargı yerinde çözüleceğine ilişkin bir 
hükme yer verilmediğinden menkul mal satışının iptali istemiyle vergi mahkemesinde açılan davanın 
görev yönünden reddinde hukuka uygunluk görülmemiştir.) 
194 Esra Ekmekçi, Küreselleşme Ve Vergilendirmede Yeni Eğilimler, Kazancı Hukuk Yayınları, 

İstanbul 2003 s. 118 
195 Ekmekçi, A.e.,  s. 121 



 72 

gelişmeleri beraberinde getirmiş, “mükellef hizmetleri” yaklaşımı esas alınmaya 

başlanmış, vergi idarelerinin adlandırılmasında “gelir hizmetleri” veya “mükellef 

hizmetleri” kavramları tercih edilir hale gelmiştir.  

Tüm bu gelişmelerin sonucu olarak, devletler vergilendirmeye ilişkin 

işlemlerin elektronik ortamda gerçekleşebilmesi için yatırımlarını artırmakta, tüm 

vergilendirme sürecinin elektronik ortamda takip edilmesi amaçlanmaktadır. Türkiye 

de hem Avrupa Birliği’ne uyum sağlamak amacıyla imzaladığı e-devlet projeleri 

sonucu olarak hem de gelişen dünyayla bütünleşme hedefini sağlayabilmek amacıyla 

bu konuda gerekli yatırımları yaparak e-devlet anlayışını vergilendirme çerçevesinde 

hayata geçirmektedir. Mevcut durumda, beyannamelerin gönderilmesi işlemleri 

elektronik ortama taşınabilmesiyle maliyet düşürücü ve verimlilik artırıcı önemli bir 

adım atılmıştır. Ancak, asıl olarak tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsilât işlemlerinin 

hepsinin elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesi hedeflenmektedir.196 Söz konusu 

hedef doğrultusunda vergi alacaklarının cebren tahsilini de internet ortamında 

gerçekleştirmeye olanak sağlayacak e-haciz projesi geliştirilmiştir. Amerika Birleşik 

Devletlerinde bir süredir BEL (Bulk Electronic Levy) adıyla uygulanmakta olan e-

haciz, Türkiye’de henüz pilot uygulama aşamasındadır.  

Bilindiği üzere resmi evrakların hukuki sonuç doğurabilmesi için gerekli şekil 

şartlarını taşıması gerekir. Elektronik ortamda yapılan beyan ve tebliğlerin geçerli 

olabilmesi için gerekli altyapı 2004 yılında yürürlüğe giren 5070 sayılı Elektronik 

İmza Kanunu’yla sağlanmıştır. Bu kanunun 5. maddesine göre; güvenli elektronik 

imza, elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu doğurur. Ancak, kanunların resmî şekle 

veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukukî işlemler ile teminat sözleşmeleri güvenli 

elektronik imza ile gerçekleştirilemez. Şu halde, kanunların özel şekil ve merasim 

şartlarına tabi tuttuğu hukuki işlemlerle teminat sözleşmeleri dışındaki işlemler 

elektronik imza ile gerçekleştirilebilir. Bu bağlamda vergilendirmeye ilişkin tüm 

işlemlerin elektronik ortamda yapılması amaçlanmaktadır. 197 

Burada değinilmesi gereken diğer bir nokta ise AATUHK’ un e-haciz 

uygulamasına imkân verip vermediği mevzuudur. AATUHK’ un 62. maddesine 

                                                
196 Detaylı bilgi için bkz. “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı 2008-2010”  
(çevrimiçi) http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/Kayit_disi_2009tr.pdf 
197 Detaylı bilgi için bkz. “Gelir İdaresi Başkanlığı 2009 Faaliyet Raporu”  (çevrimiçi) 
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/faaliyetraporlari/2009/2009_faaliyet_raporu.pdf 
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göre, borçlunun, mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince tespit edilen 

borçlu veya üçüncü şahıslar elindeki menkul malları ile gayrimenkullerinden, alacak 

ve haklarından amme alacağına yetecek miktarı tahsil dairesince haczolunur. Bu 

hüküm çerçevesinde, haczin elektronik ortamda gerçekleşmesinde herhangi bir engel 

görülmemektedir. Kaldı ki hükme göre tahsil dairesi borçlunun mal bildiriminde 

bildirdiği malları haczetmek zorunda değildir. Aynı maddede, “Maliye Bakanlığı 

amme alacaklarının takibinde haczolunacak malların tespiti amacıyla yapılacak mal 

varlığı araştırmasının şekli, alanı ve kapsamı ile araştırma yapılacak amme 

alacaklarının türü ve tutarını belirlemeye yetkilidir.” ifadesi bulunmaktadır. Bunun 

yanında, AATUHK’ un “üçüncü şahıslardaki menkul, malların, alacak ve hakların 

haczi” başlıklı 79. maddesine 30.03.2006 tarihli 5479 sayılı kanunun 5. maddesiyle 

haciz bildirilerinin posta yerine elektronik ortamda tebliğ edilebilmesine ve bu 

tebligatlara 7 gün içinde yapılacak itirazların yine elektronik ortamda kabul 

edileceğine dair hüküm eklenmiştir. Bu şekilde yapılacak bildirimlerin usul ve 

esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Böylece bankalar 

vasıtasıyla yapılacak hacizlerde e-haciz dönemi başlatılmıştır. Sonraki aşamalarda 

tapu sicillerinin ve trafik sicillerinin altyapıları Maliye Bakanlığı’nın sistemi ile 

uyumlaştırılması dolayısıyla gayrimenkul ve araç hacizlerinde de e-haciz 

uygulanması planlanmaktadır. Bu amaçla TBMM Başkanlığına sunulan 5904 sayılı 

Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 

24. maddesiyle198 AATUHK’ nun  “Menkul Malların Haczi” başlıklı 77. maddesinin 

sonuna haciz bildirilerinin elektronik ortamda tebliğ edilebileceğine ilişkin hüküm 

eklenmiştir. Aynı kanunun “Gayrimenkul Malların ve Gemilerin Haczi” başlıklı 

88.maddesine de aynı şekilde haciz bildirilerinin elektronik ortamda 

gönderilebileceği hükmü eklenmiştir. Bu yolla yapılan hacizde de tahsil dairesi 

alacaklı amme idaresi ile borçlunun menfaatlerini mümkün olduğu kadar telif 

                                                
198 “Resmi sicile kayıtlı olan menkul malların haczi, sicillerine işlenmek üzere sicilin tutulduğu 
daireye tebliğ edilmek suretiyle de yapılır. Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri, alacaklı 
tahsil dairesince ya da alacaklı amme idaresi vasıtasıyla posta yerine elektronik ortamda tebliğ 
edilebilir ve bu tebligata elektronik ortamda cevap verilebilir. Elektronik ortamda yapılacak tebliğe ve 
cevapların elektronik ortamda verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı 
yetkilidir.” 
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etmekle mükelleftir. Ancak uygulamanın çok yeni olması dolayısıyla çıkabilecek 

problemler hakkında öngörüde bulunmak mümkün görünmemektedir.199   

Teknolojinin gelişmesiyle gündeme gelen bir başka uygulama da ABD Vergi 

Mahkemesi’nde kullanılan e-yargılama yöntemidir. Elektronik yargılama, özel 

teknolojik altyapıyla donatılmış mahkemede bilgisayarla sunum yapılarak, iddia ve 

savunmaya ait tüm bilgi ve belgelerin mahkemeye daha etkin sunulmasını sağlayan 

bir yöntemdir.200 

Teknolojik gelişmelerin vergi alacaklarının takip ve tahsiline pek çok 

değişiklik getireceği görülmektedir. Şu anda ülkelerin daha çok kendi bünyelerinde 

uyguladıkları e-devlet projelerinin, küreselleşmenin sonucu olarak uluslararası veri 

tabanlarının oluşturulması yönünde gelişmesi beklenmektedir. Ancak, mükelleflere 

ait bilgilerin depolanması ve bu kadar geniş kitleler tarafından erişilebilir hale 

gelmesi vergi yönetimi açısından pek çok avantaj taşısa da, “özel hayatın gizliliğinin 

korunması” bağlamında sakıncalar doğurması nedeniyle, mükellefe hizmet vermek 

için mükellefin mahremiyet haklarının ihlal edilmesi sonucunu doğurabilecektir.201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
199 Mustafa Çolak, “E-Devlet Uygulamalarında Önemli Bir Adım: Vergi Tahsilatında E-Haciz”, 

Yaklaşım Dergisi, Sayı 198, Haziran 2009, s. 40 
200 Alex E. Sadler, Jennifer A. Ray,  “Electronic Tax Trials: Taking Advantage Of the Tax 
Court’s Electronic (North) Courtroom”, Journal Of Tax Practice & Procedure, Aug/Sep2008, Vol. 
10 
201 Ekmekçi, a.g.e. , s. 132 
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BÖLÜM 3 

HACİZ SÜRECİNDE YÜKÜMLÜNÜN HAKLARININ 

KORUNMASI 

 

Vergi yükümlüsü hakları denildiğinde bireyin genel hukuk düzeninde zaten var 

olan temel haklarının vergi hukukunda ve vergi yükümlüsü özelinde yeniden 

şekillenmesi anlatılmaktadır.202 Yükümlü hakları anayasa, sözleşme, yasa gibi asli ve 

diğer tali kaynaklar aracılığıyla hukukun vergi yükümlüsüne tanıdığı, yükümlünün 

devletten, vergilendirme yetkisi çerçevesinde vergi hukuku kurallarını yaratırken 

veya uygularken bir şeyi yapmasını veya yapmamasını talep edebileceği 

yetkilerdir.203 Vergi yükümlüsünün korunması, yasama (yasallık, hukuki güvenlik, 

eşitlik, belirlilik, geçmişe yürümezlik vb.), yürütme (yasal idare, mahremiyet, özel 

yaşama saygı, bilgi alma, itiraz ve dava hakları vb.), yargı (bağımsız mahkeme, 

silahların eşitliği, makul süre, adil yargılanma vb.) süreçlerinde yükümlünün hukuki 

güvencelerle donatılması anlamını taşır.204  

Vergi alacağının cebren tahsil sürecinde de toplum adına hareket eden ve 

devlet otoritesinin gücünü arkasına alan tahsil dairesi vergi yükümlüsü karşısında 

ayrıcalıklı ve üstün statüye sahiptir.205 Vergi alacağının tahsilinde alacaklı idare aynı 

zamanda cebren takip ve tahsil işlemlerine de yetkilidir. Bu durum, tek başına 

hareket eden mükellefin tahsil dairesi karşısında zayıf kalması, hakkını arayamaması 

ve kullanamaması sonuçlarını doğurabilmektedir.  

Bu bağlamda, mükellefin haklarının korunabilmesi için bazı kanuni önlemlerin 

alınması gerekliliği gündeme gelmiş, ABD başta olmak üzere çeşitli ülkelerde 

mükellef hakları bildirgeleri206 yayınlanmış, mükellef avukatlığı207 kurumu 

oluşturulmasına kadar varan bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Türkiye’de 

24.04.2006 tarihinde bir mükellef hakları bildirgesi açıklanmış ancak idari bir 

                                                
202 Gülsen Güneş; Ertunç Şirin, “Vergi Ödevlisinin Hakları”, Vergi Sorunları, S. 197, Şubat 2005, s. 
137 
203 Billur Yaltı, Vergi Yükümlüsünün Hakları, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2006 s. 3 
204 Soydan, a.g.m. 
205 Çelik, a.g.e., s. 45 
206 Taxpayer Bill of Rights II http://www.irs.gov/pub/irs-utl/tbor2.pdf 
207 The Taxpayer Advocate Service, daha fazla bilgi için bkz. “Your Rights As a Taxpayer”, 
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p1.pdf 
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açıklama niteliğinde kalan bildirgeyle temel hakların vergi hukuku çerçevesinde 

yorumlanarak vergi yükümlüsünün hukuki güvencelerle donatılmasını sağlayan 

herhangi bir yasal düzenleme yapılmamıştır. Söz konusu açıklamada, Bilgi Edinme 

Hakkı Kanunu’ na, vergi mahremiyetine,  vergi adaletine, mükellef odaklı hizmet 

anlayışına vb. vurgu yapılmıştır.208  

 

1. Vergi Yargısının Gelişimi 

Türkiye’de 1926 yılında 755 sayılı “Kazanç Vergisi Kanunu” nun kabulü ile 

bazı illerde “Muvazzaf İtiraz Komisyonları” ile Ankara’da “Vergiler Temyiz 

Komisyonu” kurulmuştur.209 Önceleri bu komisyonlar sadece kazanç üzerinden 

alınan vergilerle ilgili uyuşmazlıklara bakmaktaydı ancak 1939 yılında yürürlüğe 

giren 3692 sayılı kanunla gümrük ve pul vergileri dışında kalan tüm vergilerle ilgili 

çıkan anlaşmazlıkların çözümü Vergi İtiraz ve Vergiler Temyiz komisyonuna 

bırakılmıştır. 1950 yılında hem VUK yürürlüğe girmiş hem de 5655 sayılı kanunla 

Vergi İtiraz ve Vergiler Temyiz komisyonu üyelerini seçmek için yetkili Ayırma 

Meclisi kurulmuştur. 210 Ayırma Meclisi; Maliye Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında, 

Gelirler Genel Müdürü, Yargıtay, Danıştay ve Temyiz Komisyonu arasından seçilen 

üyelerden oluşmuştur. 1961 tarihli 213 sayılı VUK’ da, komisyonların yapısına 

değişiklik getirmemiştir. Bu kanunda, vergi kanunlarından doğan uyuşmazlıkların 

çözümü Vergi İtiraz Komisyonlarında, Vergiler Temyiz Komisyonunda ve 

Danıştay’da çözümlenecek denmiştir.  

20 Ocak 1982 yılında 2575 sayılı Danıştay Kanunu, 2576 sayılı Bölge İdare 

Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri 

Hakkında Kanun ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu yürürlüğe girmiş, 

böylece vergi yargısında önemli değişiklikler yaratan vergi mahkemeleri 

kurulmuştur. Vergi mahkemelerinin kurulmasıyla vergilerden kaynaklanan 

uyuşmazlıkların çözümü vergi mahkemelerine bırakılmış böylece vergisel ihtilafların 

                                                
208 Mükellef Hakları Bildirgesi, http://www.gib.gov.tr/index.php?id=115 
209 Aksoy, a.g.e.  s. 38 
210 Aksoy, A.e., s. 39 
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idarenin çatısı altında faaliyet gösteren komisyonlar yerine bağımsız yargı tarafından 

çözümlenmesi sağlanmıştır.211  

Vergi mahkemesinin görevleri 2576 sayılı kanunun 6. md.’de;  

Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile 

benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davalar, 

bunların tahsiliyle ilgili olarak 6183 sayılı AATUHK’ un uygulanmasına ilişkin 

davalar ile diğer kanunlarla verilen işler olarak sayılmıştır. Vergi mahkemelerinin 

yetki alanları ise; 2577 sayılı İYUK’ nun 37. maddesinin “anlaşmazlık konusu mali 

yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren, cezaları kesen, AATUHK’ la ilgili çıkan 

uyuşmazlıklarda ödeme emrini düzenleyen, diğer uyuşmazlıklarda dava konusu 

işlemi yapan dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesidir” hükmüyle 

belirlenmiştir.  

ABD’ de ilk olarak 1924 yılında yürürlüğe giren Gelirler Kanunu212 ile kurulan 

Birleşik Devletler Vergi İtiraz Kurulu (U.S. Board Of Tax Appeals)213, 1942’de 

bağımsız bir yargı organına dönüştürülmüş ve Birleşik Devletler Vergi Mahkemesi214 

adını almıştır.215 1969’da yürürlüğe giren Vergi Reform Kanunuyla (Tax Reform 

Act of 1969) vergi mahkemesi ABD Anayasası’na girmiş, yargısal yetkileri 

artırılmıştır.216 Bunlar arasında, şahitlerin davaya katılımını istemek, mahkemeye 

itaatsizlik durumunda ceza vermek, aldığı kararların uygulanması için zor kullanmak 

sayılabilir. Bu düzenlemeden önce tüm bu yetkileri kullanabilmek için önce adli 

mahkemelerden zorlayıcı karar çıkartılmasını talep edip, adli mahkemenin kararına 

göre hareket etmesi gerekiyordu. Vergi mahkemesi hâkimleri senatonun onayıyla, 

                                                
211 Aksoy, A.e., s. 221 
212 Revenue Act of 1924 
213Records of the U.S. Tax Court, 308.2  
  http://www.archives.gov/research/guide-fed-records/groups/308.html  
  Revenue Act of 1924, sec. 900(d), Ch. 234, 43 Stat. 253, 337 (June 2, 1924) 
  Revenue Act of 1924, sec. 900(d), Ch. 234, 43 Stat. 253, 337 (June 2, 1924)   
214 U.S. Tax Court 
215Records of the U.S. Tax Court,308.3  
  http://www.archives.gov/research/guide-fed-records/groups/308.html  
  Revenue Act of 1942, sec. 504(a), Pub. L. 753, Ch. 619, 56 Stat. 798, 957 (Oct. 21, 1942). 
216 U.S. Tax Court, “About The Court”, http://www.ustaxcourt.gov/about.htm, 20 Şubat 2009 
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ABD başkanı tarafından 15 yıllık görev süresi için atanırlar. 217 Mahkeme başkanı 

üyeler tarafından seçilir. Mahkemeyi oluşturan 19 üye hâkimin duruşma programları 

önceden oluşturulur ve taraflara bildirilir.218 Duruşmada, gelir idaresini hazineye 

bağlı avukat temsil ederken, mükellef kendi kendisini temsil etme hakkına sahiptir. 

Avukatlar dışında vergi konusunda uzmanlaşmış diğer meslek mensuplarının da 

mükellefi temsilen davayı takip etmesi mümkündür. Ancak bunun için vergi 

mahkemesinin açtığı sınavlarda başarılı olup, ruhsat almak gerekir.219   

2. Vergi Yargısının İşleyişi 

 Vergi mahkemeleri 2576 sayılı kanunun kendisine verdiği görevleri, 2577 

sayılı İYUK hükümlerince ifa eder. İdari yargılamaya esas olan ilkeler de İYUK’ da 

belirtilmiştir. Buna göre; uyuşmazlıklar, dosya üzerinden incelenir. İstisnai durumlar 

dışında duruşma yapılmaz. Re’sen araştırma ilkesi gereği, vergi hâkimleri tarafların 

ileri sürdüğü hususlara bağlı kalmayarak araştırmayı genişletip derinleştirebilirler. 

Bu doğrultuda taraflardan ve ilgililerden gerekli gördüğü evrak ve belgelerle her 

türlü bilginin verilmesini talep edebilirler. Verginin kanuniliği ilkesi gereğince vergi 

yargılamasında kıyas yapılmaz. 220 İYUK’ nun 7. maddesi gereğince vergi 

mahkemelerinde dava açma süresi, özel kanunlarda ayrı bir süre belirtilmemiş olan 

hallerde; vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ve bunların zam ve 

cezalarından doğan uyuşmazlıklarda: tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde 

tahsilâtın; tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin; tevkif 

yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin, tescile bağlı vergilerde 

tescilin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren 30 gündür.  

İlan yoluyla bildirim yapılan hallerde, özel kanununda aksine bir hüküm 

bulunmadıkça süre son ilan tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün sonra 

işlemeye başlar. Ancak ödeme emrine karşı dava açma süresi İYUK’ da bahsi geçen 

                                                
217 Thomas Greenway, “Choice Forum in Federal Civil Tax Litigation”, Tax Lawyer, Vol. 62, 
No:2, s. 311 
218 Boris I. Bittker, Lawrence Lokken, “Federal Taxation of Income, Estates and Gifts”, Warren, 

Gorham & Lamont of RIA, NY 2009 
219Allen T. Rose, “ Researching the Decision To File Suit in Tax Court”, CPA Magazine, 

august/september 2008 
220 Güneş, a.g.e., s. 123 
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özel kanun hükmündeki AATUHK’ nun 58/3. maddesinde 7 gün olarak 

belirtildiğinden ödeme emrine karşı dava açma süresi 7 gün olarak uygulanır.  

İYUK’ nun 27. md. 3. Fıkrasına göre, vergilendirmenin ödeme emrinin 

gönderilmesinden önceki aşamalarında, dava konusu yapılması, vergi ve cezaların 

dava konusu yapılan kısmının tahsilâtını durdurur. Yine aynı fıkranın, “tahsilat 

işlemlerinden dolayı açılan davalar, tahsil işlemlerini durdurmaz”  hükmü gereğince, 

ödeme emrine karşı dava açılması yürütmeyi kendiliğinden durdurmaz. Bu durumda 

ancak, İYUK’ nun “Yürütmenin Durdurulması” başlıklı 27. md. 2. fıkrasının şart 

koştuğu, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların 

doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte var olduğu 

iddiasıyla, yürütmenin durdurulması talep edilebilir. Yürütmenin durdurulmasıyla 

ilgili kararlara İYUK 27/6. maddesi gereğince, kararın tebliğinden itibaren 7 gün 

içinde bir defaya mahsus olarak itiraz edilebilir. İtiraz, karar Danıştay dava 

dairelerince verilmişse dava daireleri kurullarına, bölge idare mahkemesince 

verilmişse bölge idare mahkemesine, vergi mahkemesince verilmişse bölge idare 

mahkemesine yapılır. İtiraz edilen merciler dosyanın kendisine gelişinden itibaren 7 

gün içinde karar vermek zorundadır ve itiraz üzerine verilen kararlar kesindir. 

Vergi mahkemelerince tek hâkimle verilen kararlara karşı İYUK 45. 

maddesince kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde Bölge İdare Mahkemesi’ne 

itiraz edilebilir. Kurul halinde verilen kararlar ise İYUK’ nun 46. maddesi 

hükümlerince kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde Danıştay’da temyiz 

edilebilir. Aynı kanunun 47. maddesince itiraz yolu açık olan kararlar temyiz 

edilemez. Danıştay’ ın temyiz üzerine verdiği kararlarla, Bölge İdare Mahkemeleri’ 

nin itiraz üzerine verdiği kararlar karşısında İYUK’ nun 54. maddesine dayanılarak, 

bir defaya mahsus olmak üzere kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde 

kararın düzeltilmesi talep edilebilir. Kararın düzeltilmesi istekleri esas kararı vermiş 

olan daire, kurul ve bölge idare mahkemesince incelenmekle beraber, dosyanın 

incelenmesinde tetkik hâkimliği yapanlar aynı konunun düzeltme yoluyla 

incelenmesinde bu görevi yapamazlar. Karar düzeltmesi istemleriyle ilgili karar 

verecek olan merciler, karar düzeltme isteminde ileri sürülen sebeplerle bağlıdır. 
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ABD hukukunda vergi uyuşmazlıkları dört farklı mahkeme tarafından 

dinlenebilir.221 Birinci alternatif, vergi davalarının pek çoğuna bakan özel ihtisas 

mahkemesi olan vergi mahkemesine başvurmaktır.222 Bu mahkemenin mükellefe 

sağladığı avantajlar, mükellefin söz konusu borcu ödemeden başvurma şansına sahip 

olması ve mahkemeye başvurulmasıyla birlikte yürütmenin durmasıdır. 223 ABD’ de 

Washington DC’ de tek bir vergi mahkemesi vardır ancak vergi mahkemesi 

hakimleri turneye çıkarak 74 ayrı şehirde yargılama yapmaktadırlar.224 Fakat, tek bir 

vergi mahkemesi olmakla birlikte bu mahkemenin kararları farklı bölgelerdeki istinaf 

mahkemelerinde (hukuk mahkemeleri) temyiz edilir. 225 Değeri 50.000 $’ ın altında 

olan davalar için daha hızlı sonuçlanan ancak temyiz edilemeyen küçük davalar 

uygulamasına başvurmak mümkündür. Bu dosyalar için Vergi mahkemesi tek 

hâkimle karar verir. Davanın değeri 50.000 $’dan az bile olsa hiçbir mükellef bu 

uygulamaya başvurmak zorunda değildir. (small case application)226  

İkinci alternatif bölge hukuk mahkemelerine (U.S. District Courts) 

başvurmaktır. 94 adet hukuk mahkemesinden bölgesel olarak yetkili olanına 

başvurulmalıdır.227 Ancak vergi mahkemesinden farklı olarak bu mahkemeye 

başvurmadan önce mükellefin tahsil dairesinin bildirdiği yükümlülükleri yerine 

getirmesi, vergi borcunu ödemesi gerekir.  Ödemenin yapılmasından itibaren 6 ay 

içinde, mükellef ödediği parayı geri alabilmek için bu mahkemeye başvurabilir.    

Vergi mahkemesinde vergi konusunda uzmanlaşmış hâkimler yargılama yaparken 

hukuk mahkemelerinde kararı halktan oluşan jüri verecektir. Bu mahkemelerin 

kararlarına karşı da bölgesel olarak yetkili istinaf mahkemesine temyiz talebinde 

bulunulur. Yani istinaf mahkemeleri (U.S. Court of Appeals) hem vergi mahkemesi 

                                                
221 Greenway, a.g.m., s. 311 
222 Greenway, a.g.m., s. 312 
223 Alex E. Sadler, Daniel G. Kim, “Scope Of Pretrial Discovery: A Key Difference in the Tax 
Court and Refund Tribunals”, Journal Of Tax Practice & Procedure, Apr2009, Vol. 11 Issue 2, 
pp39-57, 7p 
224 United States Tax Court, Places of Trial, http://www.ustaxcourt.gov./dpt_cities.htm 
225 Morgan D. King, “When The Tax Court Takes The Taxpayer’s Side in Collection Disputes”, 
Journal of Tax Practice & Procedure; Oct/Nov2007, Vol. 9 Issue 5, p31-38 
226 Carlton M. Smith, “Does the Tax Court’s Use Of Its Golsen Rule in Unappealable Small Tax 
Cases Hurt the Poor?”, Journal Of Tax Practice & Procedure, Feb2009, Vol. 11 Issue 1, p35-52, 6p 
227 United States District Courts, http://www.uscourts.gov/districtcourts.html 
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hem de hukuk mahkemeleri için temyiz merciidir.228 Bunun dışında mükellefin 

iflasının söz konusu olması durumunda bölge hukuk mahkemeleri bünyesinde 

bulunan iflas mahkemeleri devreye girer.229 Üçüncü alternatif ise, Amerika 

yönetiminden yapılan parasal taleplerin görüşülüp karara bağlandığı federal davalar 

mahkemesidir. ( U.S. Court Of Federal Claims )  Bu mahkeme ülke çapında 

yetkilidir. Kararlarına karşı temyiz mercii aynı konuda faaliyet gösteren istinaf 

mahkemesidir. (U.S. Court Of Appeals For Federal Circuit) Bu alternatife başvurmak 

için de öncelikle vergi borcunu ödemek gerekmektedir. Mahkeme hâkimleri 

gezicidir, davayı en uygun yerde dinleyip karara bağlarlar. Jüri yoktur ve bu 

mahkemede dava sadece devlete karşı açılabilir. Tüm alternatifler için en yüksek 

yargı yeri Amerika Yüksek Mahkemesidir. (Supreme Court of U.S.) Ancak, yüksek 

mahkeme inceleyeceği davaları seçme hakkına sahip olup, vergiyle ilgili çok az 

davayı kabul etmektedir. Mahkeme sadece kamuoyunun büyük bölümünü 

ilgilendiren dosyalarla iki istinaf mahkemesinden farklı kararların çıktığı dosyaları 

kabul etmektedir.230 Bunlara karşılık sadece vergi mahkemesinin ya da sadece hukuk 

mahkemesinin bakabildiği davalar da mevcuttur. Örneğin tahsilât işlemlerinin 

usulüne uygun yapılmadığı iddiasıyla açılacak davalar söz konusu işlem tarihinden 

itibaren 30 gün içinde vergi mahkemesinde açılmalıdır.231 Bunun dışında, 

“Haczedilemeyecek Mallar” başlığı altında bahsedildiği gibi ABD hukukunda 

borçlunun ikamet ettiği gayrimenkulü ancak hâkim kararıyla haczedilebilir. 

Gayrimenkul haczine ilişkin kararı vermekle hukuk mahkemesi hakimi yetkilidir. 

Haciz sırasında usule aykırı uygulamalar (wrongful levy applications) dolayısıyla 

yükümlünün zarar gördüğü iddiasıyla açılacak davalar hukuk mahkemelerinde açılır.  

3. Haciz Sürecinde Yükümlünün Başvuru Yolları 

3.1. Ödeme Emrine Karşı Başvuru Yolları 

Alacaklı kamu idaresinin tek taraflı irade açıklamasıyla düzenlenen ödeme 

emri kesin ve uygulanması zorunlu olan bir idari işlemdir. Diğer idari işlemlerden 

farkıysa, sebep unsuruna yöneltilebilecek hukuka aykırılık iddialarının kanunla 

                                                
228 Mary A. McNulty, Appeal of Tax Cases: Potential Pitfalls and Procedural Issues”, Journal of 
Tax Practice & Procedure, Jun/Jul2008, p17-20 
229 Greenway, a.g.e., s. 311 
230Öner, a.g.e. s.124 
231 Greenway, a.g.m., s. 314 
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sınırlandırılmış olmasıdır. 232 Kendisine ödeme emri tebliğ edilen şahıs böyle bir 

borcu olmadığı, kısmen ödediği veya borcun zamanaşımına uğradığı iddialarıyla 

tebliğden itibaren 7 gün içinde alacaklı tahsil dairesine ait işlere bakan vergi 

mahkemesinde dava açabilir.233 Ödeme emriyle istenen borcun bir kısmını dava 

konusu yapan borçlunun o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermesi gerekir aksi 

halde dava açılmamış sayılır. Ödeme emrinin iptali istemiyle açılacak davalar için 

kanunda; böyle bir borcun olmadığı, borcun kısmen ödendiği ve borcun 

zamanaşımına uğradığı şeklinde sıralanan dava açma nedenleri irdelendiğinde bazı 

karışıklıklar ve farklı görüşler ortaya çıkmaktadır. Temelde, tahakkuk safhasında 

ihtilaf konusu olabilecek hususlar ödeme emrine karşı açılan davalarda öne 

sürülemez.  Çünkü ödeme emriyle istenen alacak tarh, tebliğ, tahakkuk 

aşamalarından geçmiş ve vadesi gelmiş bir alacaktır.  

Kanunda ödeme emrine karşı ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde 

dava açılacağı hükmüyle birlikte ödeme emrinin iptali istemiyle açılacak davaların 7 

gün içinde karara bağlanacağı ifadesine de yer verilmiştir. Ancak İYUK’ nda vergi 

mahkemelerinin dosya üzerinden yargılama yapacakları ve her bir dilekçeye cevap 

verme süresinin 30 gün olacağı hükme bağlandığı için 7 günlük karar verme süresi 

uygulanamamaktadır.  

3.1.1. Böyle Bir Borcun Bulunmadığı veya Kısmen Ödendiği 

İddiasına Temel Olabilecek Gerekçeler 

3.1.1.1. Borcun Maddi Olarak Doğmamış Olduğu İddiası 

Tarh, tebliğ, tahakkuk aşamalarından usule uygun şekilde geçtiği halde, vergiyi 

doğuran olayın gerçekleşmemiş olması, mükellefin ilgili dönemde vergiye tabi 

herhangi bir faaliyetinin olmaması ya da VUK’ nun 117. maddesinde sayılan hesap 

hataları234 ile 118. maddesinde sayılan vergilendirme hatalarından birinin 

                                                
232 Candan, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, s. 272, 
233 DNŞ. 9. D. E. 1984/1630 K. 1986/3633 23.12.1986 6183 sayılı kanunun 58. maddesinde yazılı, 7 

günlük itiraz süresinin 2577 sayılı kanunun 7/1 fıkrasında yazılı “özel dava açma süresi” deyimi 

içinde olduğu hk. 
234 VUK md. 117’ de hesap hataları;  matrah hataları, vergi miktarında hatalar, verginin mükerrer 
olması, VUK md. 118’de sayılan vergilendirme hataları ise; mükellefin şahsında hata, mükellefiyette 
hata, mevzuda hata, vergilendirme veya muafiyet döneminde hata olarak hükme bağlanmıştır. 
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mevcudiyetinden dolayı ödeme emriyle istenilen borcun aslında maddi olarak var 

olmadığına ilişkin iddialardır.  

Kural olarak borcun maddi olarak var olmadığına ilişkin iddialar tahakkuk 

safhasında açılacak davada ileri sürülebilmekle birlikte bazı durumlarda ödeme 

emrine karşı açılan davada “böyle bir borcun bulunmadığı” iddiasının kapsamında 

değerlendirilmiş ve bu doğrultuda kararlar alınmıştır.  

Örneğin, vergilendirme döneminde faaliyette bulunulmadığının “borcun 

olmadığı” kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusuyla ilgili olarak 

bazı kararlar faaliyette bulunmamanın “borcun bulunmadığı” iddiasıyla ödeme emri 

davasına konu edilemeyeceği doğrultusunda iken, diğerleri bunun tahakkuk 

aşamasında öne sürülebilecek bir itiraz nedeni olduğu yönündedir. 235 Ancak son 

yıllarda alınan kararlar vergiye tabi herhangi bir faaliyetin bulunmaması durumunda 

düzenlenen ödeme emirlerine karşı “böyle bir borcun olmadığı” iddiasıyla dava 

açılabileceği doğrultusundadır. 236 

Borcun VUK’ nun 117. ve 118. maddelerinde hükme bağlanmış hatalar 

kapsamına girdiği yolundaki iddialar da, iddianın gerçek olması durumunda vergi 

borcu oluşmayacağı için ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davalarda “böyle bir 

borcun olmadığı” kapsamında değerlendirilebilmektedir.237 Danıştay VUK 118. 

maddesinde vergilendirme hataları arasında sayılan muafiyet veya istisna kapsamına 

giren borçların borcun olmadığı iddiası kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini 

                                                
235 DNŞ. 3. D. E. 1987/2145 K. 1988/1654 Vergilendirme döneminde faaliyette bulunulmadığına 

yönelik iddianın ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davada dinlenemeyeceği hk. DNŞ. 4. D. E. 

1992/1351 K. 1992/5529 İlgili dönemde vergiye tabi faaliyetin bulunmadığının “böyle bir borcun 

olmadığı” kapsamında incelenmesi gerektiği hk. DNŞ. 3.D. E.1994/899 K. 1994/1885 Faaliyette 

bulunmadığı yoklama ile saptanan ve re’sen salınan vergisi ilanen tebliğ olunan şirket adına ödeme 

emri düzenlenmesinin isabetsiz olduğu hk. DNŞ. 4. D E. 1994/1353 K. 1995/821Fesih ve tasfiye 

kararı alınan ve hiçbir faaliyette bulunmayan limited şirketin “böyle bir borcu olmadığı” kapsamında 

değerlendirilmesi gerektiği hk. 
236 DNŞ. 4. D. E. 2001/2321 K. 2002/789, DNŞ. 4. D. E. 2001/2251 K. 2002/2384, DNŞ. VDDGK E. 

1995/282 K. 1996/242, DNŞ. 4. D. Davacının ilgili vergilendirme döneminde faaliyetinin olmadığı 

yolundaki iddiasının, borcunun olmadığı iddiası kapsamında incelenmesi gerektiği hk. 
237 DNŞ. DDK. E.1987/7 K. 1987/19 19.06.1987 Vergilendirme hatalarının 6183 sayılı yasanın 58. 

maddesinde sayılan itiraz nedenlerinden, “borcum yoktur” kapsamına sokularak incelenebileceği hk. 
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düşünmektedir.238 Hatalar karşısında düzeltme talep edilmesi ve üst mercilere 

başvurulması 7 gün olan ödeme emrine dava açma süresini durdurmaz.239  

3.1.1.2. Borcun Hukuken Doğmamış Olduğu İddiası 

3.1.1.2.1. Borcun Usulünce Tebliğ Edilmediği İddiası 

6183 sayılı kanunun 8. maddesine göre, VUK kapsamına giren kamu alacakları 

VUK’ nun tebligata ilişkin hükümlerince tebliğ edilir. Vergi borcunun usulüne göre 

tebliğ edilmemiş olması durumunda, kesinleşmiş bir vergi alacağından söz 

edilemeyeceğinden tebligatın usulsüzlüğüne ilişkin iddialar ödeme emrinin iptali 

istemiyle açılan davalarda ileri sürülebilmektedir. Danıştay da, usulüne göre 

yapılmamış tebligatla borcun hukuken doğmamış olduğunu kabul etmektedir. 240 

3.1.1.2.2. Borcu Doğuran İşlemlerin Olmadığı İddiası 

6183 sayılı kanuna göre vergi borcunun doğması için tarh, tebliğ, tahakkuk 

sürecinden geçmesi ve vadesinin gelmesi gerekir. Tahakkuk etmemiş veya tahakkuk 

edip vadesi gelmemiş bir borç ödeme emri ile istenebilir aşamaya henüz gelmemiştir. 

Bu süreçten usulüne uygun olarak geçmemiş borç da yok hükmünde olacağından 

ödeme emri ile istenemez. 241 

 

 

                                                
238 DNŞ. 7. D. E. 1996/2727 K. 1997/3897 27.11.1997 Muafiyet iddiasının, ödeme emrinin iptali 

istemiyle açılan davada, böyle bir borcunun olmadığı iddiası kapsamında incelenmesi gerektiği hk. 

DNŞ. 4. D. E. 2004/1254 K. 2004/2220 09.11.2004 Muafiyet iddiasının böyle bir borcu olmadığı 

kapsamında incelenmesi gerektiği hk. DNŞ. VDDGK E. 1996/321 K. 1998/81 13.03.1998 Lehinde 

olan istisna oranları uygulanarak tarhiyat yapılması gerektiği iddiasının ödeme emrinin iptali istemiyle 

açılan idari davada incelenebileceği hk. 
239 DNŞ 11. D. E. 1996/5465 K. 1997/3582 Ödeme emrine karşı 7 gün içinde dava açılabileceği, üst 

makama başvurmanın bu süreyi durdurmayacağı hk. DNŞ. 4. D. E. 1995/1902 K. 1995/5748 Ödeme 

emri tebliği üzerine dava açılmayıp düzeltme talebinde bulunulmasının dava açma süresini 

durdurmayacağı hk. 
240  DNŞ. 7. D. E. 2000/8456 K. 2003/5033 11.12.2003 İhbarnamelerin tebliğinin usule aykırı olduğu 
yolundaki iddia incelenmeksizin, ödeme emri hakkında hüküm verilemeyeceği hk. DNŞ. 4. D. E. 
1994/3621 K. 1995/816 21.02.1995 İhbarnamelerin usulsüz tebliği üzerine, tarhiyata konu vergi tahsil 
edilebilir hale gelmediğinden, ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davanın reddedilmesinde hukuka 
uygunluk görülmediği hk. 
241 DNŞ. 4. D. E. 2000/1088 K. 2001/1698 25.04.2001 İhbarnamede gösterilmeyen gecikme faizinin 
ödeme emriyle istenemeyeceği hk. 
DNŞ. 7. D. E. 2000/5663 K. 2002/3505 11.11.2002 Mirasçılar adına düzenlenmiş ve usulüne uygun 
tebliğ edilmiş ihbarname olmadığı sürece vergi borcu tahakkuk etmemiş olacağından ödeme emri ile 
istenmesinin mümkün olmadığı hk. 
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3.1.1.3. Borcun Kısmen veya Tamamen Sona Erdiği İddiası 

3.1.1.3.1. Borcun Ödendiği, Tecil, Terkin, Mahsup Edildiği veya 

Mücbir Sebeplerin Varlığı İddiaları 

6183 sayılı kanunun “ödemenin ispatı” kenar başlıklı 46. maddesine göre; 

borcun ödendiği yetkili ve sorumlu memurlar tarafından verilen makbuzlar ve tahsil 

daireleri, bankalar, postaneler tarafından vergi cüzdanlarına yazılarak, imzalanıp 

mühürlenen tahsile ait kayıtlarla ispat olunabilir. Ödemenin ispatına ilişkin hükümler 

“böyle bir borcu olmadığı” iddiasını desteklemek için kullanılabilir. 

6183 sayılı kanunun 48. maddesi hükümlerince tecil edilen bir borcun da vade 

günü değişeceğinden, taksitlendirilen borç ödeme emri ile istenebilir olma özelliğini 

yitirir. Borçlunun tecil talebinde bulunduğu durumda da bu talebe cevap verilmeden 

ödeme emri düzenlenmez.242 

Vergi borcunun VUK 115. maddesince doğal afetler nedeniyle, mük. 115. 

maddesince tahakkuktan vazgeçilmesi nedeniyle veya AATUHK’ nun 106. 

maddesince tahsil imkânsızlığı nedeniyle terkin edildiği durumlarda borç zaten sona 

ermiş olacağı için ödeme emri ile istenemez. Bu gibi durumlarda da “böyle bir 

borcun bulunmadığı” iddiasıyla ödeme emrinin iptali istenebilir.243 

AATUHK’ un 23. maddesine göre, tahsil edilip de kanuni nedenlerden dolayı 

reddi gereken kamu alacağının mükellefe nakden verilmesi yerine kamu idaresine 

olan borcundan mahsup edilmesi durumu da borcu sona erdiren nedenlerden 

olduğundan, sona eren vergi borcunun ödeme emriyle istenmesi mümkün değildir. 

AATUHK’ nun 8. maddesinde, aksine bir hüküm olmadığı sürece sürelerin 

hesaplanmasında VUK hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. VUK’ nun 

15. maddesine göre ise 13. maddede yazılı mücbir sebeplerden244 herhangi birisinin 

varlığı durumunda, bu sebepler ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez.  Mücbir 

sebeplerin varlığı halinde borcun vade tarihi uzayacağı için vadesi geçmiş borcun 

bulunmadığı iddiasıyla dava açılabilir. 
                                                
242 DNŞ. 7. D. E. 1992/1833 K. 1993/1330 07.04.1993 Borçlunun yapmış olduğu tecil talebinin 
cevaplandırılmasından önce alacağın tahsili amacıyla ödeme emri düzenlenmeyeceği hk. 
243 Candan, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, s. 300 
244 VUK’ nun 13. maddesinde mücbir sebepler; vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine 
getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk yangın, yer sarsıntısı, su 
basması gibi afetler, kişinin iradesi dışında meydana gelen mecburi gaybubetler, sahibinin iradesi 
dışında defter ve vesikaların elinden çıkmış bulunması gibi haller olarak sayılmıştır. 
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3.1.1.2.2. Borcun Tahakkuk Zamanaşımına Uğradığı İddiası 

VUK’ nun 114. Maddesince, vergi alacağı vergiyi doğuran olayın vukuu 

bulduğu yılı takip eden yılın başından itibaren beş yıl içinde tarh ve tebliğ edilmediği 

durumda zamanaşımına uğrar. Bu süre geçtikten sonra tarh ve tebliğ edilen vergiler 

kamu alacağı niteliği kazanmazlar. Zamanaşımı süresi geçtikten sonra yapılan 

tarhiyatların tebliğden sonraki yasal süresi içinde dava konusu yapılmamış olsalar 

dahi ödeme emriyle istenmeleri mümkün değildir.245  Danıştay içtihatları birleştirme 

kurulu tahakkuk zamanaşımına uğramış bir vergi borcunun “böyle bir borcu 

olmadığı” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini hükme bağlamıştır. 246 

3.1.2. Borcun Tahsil Zamanaşımına Uğradığı İddiasına Temel 

Olabilecek Gerekçeler 

58. maddede yazılı olan “borcun zamanaşımına uğradığı” iddiası tahsil 

zamanaşımından bahsetmektedir. AATUHK’ un 102. maddesinde düzenlenmiş olan 

tahsil zamanaşımına ilişkin hükümler gereğince, vadesi gelmiş vergi borcu vadesinin 

rastladığı yılı takip eden yılın başından itibaren beş yıl içinde tahsil edilememesi 

durumunda artık borçludan talep edilemez hale gelir. Zamanaşımına uğramış bir borç 

ödeme emri ile istenemez.  

3.1.3. Ödeme Emrine Karşı Dava Açma Süresi ve Yeri 

58. maddeye göre ödeme emrine karşı 7 gün içinde dava açılmalıdır. İtiraz, 

alacaklı tahsil dairesine ait davalara bakan vergi mahkemesine yapılır. İYUK’ na 

göre Vergi Mahkemelerinde dava açma süresi 30 gündür ancak özel kanunlarda 

gösterilen süreler saklıdır. Dolayısıyla ödeme emrine karşı dava açma süresi 

AATUHK’ da hükme bağlandığı şekilde 7 gün olarak uygulanacaktır. Süreye tatil 

günleri de dâhildir. Ancak sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre izleyen ilk 

                                                
245 Candan, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, s. 282 
246 DNŞ. İ.B.K. E. 1986/3 K. 1987/1 03.04.1987 213 sayılı VUK’ na göre “zamanaşımı mükellefin 

müracaatı olup olmamasına bakılmaksızın hüküm  ifade eder” . Tahakkuk zamanaşımının dolması 

vergi alacağını ortadan kaldırır. Yükümlünün bu hususu ileri sürmemiş olması verginin tahsil 

edilebilir hale gelmesi sonucunu doğurmaz. Ortadan kalkmış verginin tahsili söz konusu değildir. 

DNŞ. 1994/1603 K. 1994/6190 kanunda öngörülen zamanaşımı süresinin geçmesi dolayısıyla kalkmış 

verginin ödeme emri düzenlenerek takibinin mümkün olmadığına… 
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mesai gününün bitimine kadar uzar. Son gün, yargı mercilerinin ara verme dönemine 

rastlarsa ara vermenin sona erdiği tarihten itibaren 7 gün uzar. Kanun ödeme emrine 

karşı açılan davaların 7 gün içinde karara bağlanacağına hükmetmiş olmakla birlikte 

uygulamada bu mümkün olamamaktadır. Çünkü vergi mahkemelerinde yazılı 

yargılama usulü uygulanmakta ve dava dilekçelerine kanuni cevap verme süresi 

tebliğden itibaren 30 gün olarak hükme bağlanmış bulunmaktadır. Her bir dilekçe 

için 30 günlük süre verilmiş olması 7 gün içinde karar verilmesini imkânsız 

kılmaktadır.  

3.1.4. Ödeme Emrine Dava Açılmasının Sonuçları 

Ödeme emrinin dava konusu yapılması tahsilâtı durdurmaz, bu nedenle 

tahsilâtın durması da isteniyorsa mahkemeden ayrıca yürütmeyi durdurma kararı 

talep edilmelidir. İYUK’ nun 27. maddesine göre, bu talebin yapılabilmesi için 

ödeme emri gönderilmesinin açıkça hukuka aykırı olması ve cebri icra yoluyla 

takibatın devam etmesi halinde telafisi güç ve imkânsız zararların doğması 

koşullarının ikisinin birden bulunması gerekmektedir.    

Borçlu ödeme emriyle istenen borcun bir kısmını dava konusu yapmışsa, 

AATUHK’ un 58/7. maddesi gereğince, dava konusu yapmadığı kısım için 7 gün 

içinde mal bildiriminde bulunmak zorundadır.  

AATUHK’ un 58/6. maddesinde ödeme emrine karşı açılan davalarda vergi 

mahkemesinin verdiği kararın kesin olduğu hükme bağlanmıştır. Ancak, 20.01.1982 

tarihli ve 17580 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2576 sayılı 

Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve 

Görevleri Hakkında Kanunun yürürlüğe girmesini müteakiben vergi itiraz 

komisyonlarının görevleri sona ermiş ve bu komisyonların görevleri vergi 

mahkemelerine verilmiştir. Vergi davalarında, ihtilafların görüm ve çözümüne 

yönelik olarak VUK’ nda yer alan hükümlerin de 2577 sayılı İYUK’ nun kabulüyle 

yürürlükten kaldırılması nedeniyle, ödeme emrine karşı dava açılması halinde, bu 

davaların görüm ve çözüm usulleri 2577 sayılı Kanunda yapılan düzenlemelere tabi 

kılınmıştır. Dolayısıyla, ödeme emrine karşı açılan davalarda, 2577 sayılı Kanun 

hükümleri uygulanacağından ilk derece mahkemesinin verdiği kararlar, kesin 
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olmayıp üst yargı mercii nezdinde temyiz veya itiraza konu olabilecektir.247 Ödeme 

emrinin dava konusu yapılması üzerine verilen kararın Danıştay’ da temyiz edilmesi 

durumunda da yürütmenin durdurulması kararının ayrıca talep edilmesi gerekir.248  

Ödeme emrine karşı açılan davanın reddedilmesi halinde borçlu 7 gün içinde 

mal bildiriminde bulunmaya mecburdur. Üst yargıya başvurması bu mecburiyeti 

ortadan kaldırmaz.  

Ödeme emrinin dava konusu yapılması sonucu haksız çıkan borçlu mahkeme 

tarafından hükmedilecek olan, borcun % 10 ununa kadar haksız çıkma zammını 

ödemekle yükümlü olur. 

 

3.2. İstihkak İddialarında Başvuru Yolları 

İstihkak davaları, tahsil dairesince yürütülen haciz işlemlerinin istihkak 

iddiaları karşısında geçerli olup olmadığının tespiti amacıyla yapılır. Bu davalar 

tespit davalarıdır.249 Hacze konu edilen mal ile borçlu ve üçüncü kişi arasındaki 

ilişkiyi tespit etmeye yarar. Ancak istihkak davasında amaç gerçek maliki bulmak 

değil, uygulanan haczin geçerli olup olmadığını saptamaktır. 250 Üçüncü kişi 

tarafından açılan istihkak iddiası, davalının hukuki ilişkiyi reddetmesi üzerine 

açıldığı için müspet tespit davası, alacaklı tahsil dairesi tarafından açılan istihkak 

davası ise hukuki ilişkinin varlığını tespit etmek üzere açıldığı için menfi tespit 

davası niteliğindedir. 251 

İstihkak iddiasının konusu olarak AATUHK’ un 66/1. maddesinde mülkiyet ve 

rehin hakkından bahsedilmiştir. Ancak uygulamada böyle bir sınırlama yoktur. 

Bunlar dışındaki haklar da istihkak iddiasına konu edilebilmektedir. 252 

AATUHK hükümlerince hacizde istihkak iddialarının iki durumda söz konusu 

olabilir. İlki borçlunun elinde haczedilen malın üçüncü kişiye ait olduğu iddiasıdır. 

                                                
247 TGT Seri A, Sıra No: 1 R.G.T 30.06.2007, R.G.S. 26568 
248 Candan, A.e.  s 288 
249 Atıf Kır, “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Hacizde 

İstihkak İddiaları-II”, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, Sayı 226, Şubat 2007, s. 101 
250 YARGITAY. 15. HD. E. 3161, K. 1986/3965 

YHGK E. 2002/15-917 K. 2002/71041 
251 Kır, a.g.m., s. 102 
252 Mine Nur Bozdoğan, “6183 Sayılı Kanun Açısından Haciz Uygulamasında İstihkak İddiasının 

İncelenmesi ve Değerlendirilmesi, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 168, Eylül 2002, s. 168 
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Bu durumda icra memuru haciz zaptında istihkak iddiasını belirtmelidir. Bu iddiayı 

tahsil dairesi 7 gün içinde reddetmezse kabul etmiş sayılır ve haczi kaldırır. 253  

Ancak tahsil dairesi veya borçlu 7 gün içinde üçüncü kişinin istihkak iddiasına itiraz 

ederse bu itirazın tahsil dairesi tarafından iddianın sahibi üçüncü kişiye bildirilmesi 

gerekir. Aynı bildirimde 7 gün içinde istihkak davasının açılabileceği de 

yazılmalıdır. Bu durumda iddianın sahibi malın değerine göre 7 gün içinde sulh 

hukuk mahkemesinde veya asliye hukuk mahkemesinde istihkak davasını açmalıdır. 

İstihkak iddialarına icra iflas kanunu hükümlerince hukuk mahkemelerinde bakılır. 

Borçlu elinde haczedilen mala kaşı üçüncü kişiler de istihkak iddiasında 

bulunabilir. Üçüncü kişi haciz sırasında hazır bulunursa haciz zaptına istihkak 

iddiasını yazdırmalı ve 7 gün içinde istihkak davası açmalıdır. Şayet hazır 

bulunmazsa haczi öğrendiği tarihten itibaren 7 gün içinde dava açmalıdır. Borçlu 

elinde haczedilen mala karşı üçüncü kişi istihkak iddiasında bulunursa, bu iddiaya 

alacaklı tahsil dairesi veya borçlu itiraz edebilir. İstihkak iddiasına itiraz etme hakkı 

bulunan alacaklı ve borçluya, kararın tebliğinden itibaren üç günlük süre verilmiştir. 

Bu süre içinde istihkak iddiasına itiraz edilmezse istihkak iddiasının kabul edildiği 

sayılır. İstihkak iddialarına bakmakla görevli mahkemeler hukuk mahkemeleridir. 254 

İstihkak iddialarına, haczi yapan tahsil dairesinin bulunduğu yerdeki sulh hukuk veya 

asliye hukuk mahkemeleri bakar. 01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 

7.230,00 TL’nin altında değere sahip mallara karşı açılacak davalar sulh hukuk 

mahkemesinde,  değeri 7.230,00 TL’nin üzerindeki mallara karşı açılacak davalar ise 

asliye hukuk mahkemesinde açılmalıdır. Sulh hukuk ve asliye hukuk 

mahkemelerinin sınırlarını çizen bu değer her yıl Maliye Bakanlığı’nın belirlediği 

yeniden değerleme oranı nispetinde artırılır. Bu şekilde belirlenen sınırın 10 TL’yi 

aşmayan kısmı dikkate alınmaz. Ancak her takvim yılı başından itibaren 

uygulanmaya başlanan parasal sınırın artışı yürürlüğe girdiği tarihten önce ilk derece 

mahkemeler tarafından nihai olarak karar bağlanmış davalar ile, bölge adliye 

                                                
253 DNŞ. 4. D. E. 1982/600, K. 1983/290 (Haciz tutanağına geçirilen istihkak iddiasının idarece 

reddedilmemesinin iddianın kabul edildiği anlamına geldiği hk.) 
254 YARGITAY. 15. HD. E. 828, K. 1988/997, YARGITAY. 15. HD. E. 1983/3884, K. 1984/349  

(istihkak iddialarında görevli mahkemelerin sulh veya asliye hukuk mahkemesi olduğu hk.) 

DNŞ. 7. D. E. 2000/6410, K. 2002/281, DNŞ. 3. D. E. 2001/2813, K. 2003/821, 

D. VDDGK E.1994-98, K. 1994-210 (istihkak iddialarına hukuk mahkemelerinde bakılacağı hk.) 
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mahkemesinin kararı doğrultusunda yeniden bakılan davalar ve Yargıtay’ın bozma 

kararı üzerine yeniden bakılan davalar için uygulanmaz. (HUMK ek md. 4) Bu 

kanunla artırılan parasal sınırlar nedeniyle mahkemelerce görevsizlik kararı 

verilemez. (HUMK geçici md. 1) 

Tahsil dairesinin üçüncü kişi elindeki malı borçluya ait olduğu iddiasıyla 

haczetmesi durumunda üçüncü kişi de elindeki mal üzerinde kendisinin mülkiyet 

veya rehin hakkı olduğunu iddia edebilir. Böyle bir durumda alacaklı daire istihkak 

iddiasının kendisine bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde dava açmalıdır. Aksi 

halde istihkak iddiasını kabul etmiş sayılarak, haczi kaldırmak mecburiyetinde 

kalacaktır. Alacaklı idare malların borçluya ait olduğunu ispat edebilirse hacizli 

malların satışı aşamasına geçilebilir. Ancak istihkak iddiasının sahibi borçluyla 

birlikte ikamet ediyorsa mal borçlunun elinde sayılır.  

İstihkak davalarına diğer işlerden öncelikle bakılır. (AATUHK md. 68/1) 

İstihkak davası açılması yürütmeyi durdurmaz. Davacının mevcut delilleri 

mahkemeye sunması ve yeterli teminat yatırması şartıyla mahkeme yürütmenin 

durdurulmasına karar verebilir. Yürütmeyi durdurma kararı verilir ve sonuçta dava 

reddolunursa davacı dava konusu malın % 10’ u değerinde tazminata mahkum edilir.  

İstihkak davasının alacaklı tarafından açıldığı durumlarda takip dava sonuna 

kadar durmaktadır. Dava alacaklı tahsil dairesi lehine sonuçlanırsa hacizli mallar 

paraya çevrilerek alacak tahsil edilir. Şayet aleyhine sonuçlanırsa da, üçüncü kişinin 

davayı kaybetmesinde olduğu gibi bir haksız çıkma zammı uygulanmaz. Yargıtay 

kararlarında, istihkak iddiaları davalarında duruşma yapılmasının zorunlu olduğu ve 

yemin deliline başvurulabileceği hükme bağlanmıştır. 255 

İstihkak iddialarına karşı sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemelerinin 

kararlarına karşı temyiz yoluna gidilebilir. Ancak miktar ve değeri 5000 TL’yi 

geçmeyen davalar temyiz edilemez.256 (HUMK md. 428/1) HUMK’ nun temyiz 

süresini düzenleyen 427. maddesine göre temyiz süresi kararın tebliğinden itibaren 

                                                
255 YARGITAY. 13. HD. E.6383 K. 1974/3701 (istihkak davalarında duruşma yapılmasının zorunlu 

olduğu hk.)YARGITAY 15. HD. E.524, K. 1993/764 (istihkak iddialarında yemin deliline 

başvurulabileceği hk.) 
256 01.01.2010 tarihinden itibaren 1.430,00 TL olarak uygulanmaktadır. 
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15 gündür. Ancak, 4353 sayılı kanuna 257 tabi kamu kurumlar için bu süre 30 gün 

olarak hükme bağlanmıştır.  

 

3.3. Haciz Sırasında Yapılan Hak İhlallerine Karşı Başvuru Yolları 

Tahsil dairesi haciz uygulaması sırasında mükellefin haklarını gözetmekle 

yükümlüdür. Özel hukuk ilişkisinden doğan alacakların takibini düzenleyen İİK’ nun 

16. maddesine göre, haciz uygulaması sırasında yapılan işlemlere karşı icra 

hâkimliğine şikâyet hakkı mevcuttur. Söz konusu maddeye göre; “Kanunun hallini 

mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere icra ve iflas dairesinin yaptığı 

işlemler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun 

bulunmamasından dolayı tetkik merciine şikâyet olunabilir. Şikâyet bu muamelelerin 

öğrenildiği tarihten itibaren 7 gün içinde yapılır. Bu hakkın yerine getirilmemesinden 

veya sebepsiz sürüncemede bırakılmasından dolayı her zaman şikâyet olunabilir.”. 

Özetle, İİK hükümlerine göre gerçekleştirilen haciz işlemlerine karşı başvuru yolları 

ve süresi kanunda düzenlenmiştir.  

AATUHK’ da böyle bir düzenleme yapılmamış olmakla beraber, hacze yönelik 

eylem ve işlemlerin idari nitelikte olmasından hareketle Anayasa’ nın 125. maddesi 

gereğince dava konusu yapılması mümkündür. İdarenin her türlü eylem ve işlemine 

karşı yargı yolunun açık olduğunu hükme bağlamış olan 125. madde temelinde ve 

idari uyuşmazlıkların çözüm usulünü düzenleyen İYUK çerçevesinde haciz 

uygulamaları iptal ve tam yargı davalarına konu olabilir. 

Hacze yönelik eylem ve işlemlerin dava konusu yapılabilmesi için; kesin ve 

yürütülmesi zorunlu bir işlemin bulunması ve söz konusu eylem veya işlemin 

menfaati ihlal etmesi ve/veya hakkın muhtel olması sonucunu doğurmuş olması 

gerekir. Haciz işlemleri idari dava konusu yapılabilmeleri için gerekli olan bu şartları 

taşımaktadırlar. Haciz varakalarının onaylanmasıyla birlikte haciz işlemi kesin ve 

yürütülmesi zorunlu bir işlem haline gelir.258 Ve idari davaya konu edilebilir.259 

                                                
257 Maliye Vekâleti Baş Hukuk Müşavirliğinin Ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, 

Devlet Davalarının Takibi Usullerine Ve Merkez Ve Vilayetler Kadrolarında Bazı Değişiklikler 

Yapılmasına Dair Kanun 
258 Cem Tekin, “6183 Sayılı Kanun Hükümleri Uyarınca Yapılan Haciz İşlemleri İdari Dava 

Konusu Yapılabilir mi?” , Mükellefin Dergisi, Ocak 2003, s. 61 
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Yine, İYUK’ nun 28/1. maddesine göre, idari yargı yerleri tarafından verilen 

kararların icaplarına göre idare gecikmeksizin işlem tesis etmeye mecburdur. 

Kararlar doğrultusunda işlem tesis etme süresi kararın idareye tebliğinden itibaren 30 

günü geçemez ancak ihtiyati haciz ve haciz işlemlerine karşı verilen kararlarda, bu 

kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir. Bu maddeden de 

anlaşılacağı üzere, haciz işlemlerine karşı idari yargı yerlerinde dava açmak 

mümkündür ve idari yargı yerlerinin haciz işlemleriyle ilgili vereceği kararlar 

kesinleştikten sonra, idarece karar doğrultusunda işlem tesis edilir.  

2576 sayılı kanunun 6. maddesi, AATUHK’ un uygulanmasından doğan 

ihtilafların vergi mahkemelerinde karara bağlanacağına hükmetmiştir. Dolayısıyla 

haciz sürecinde söz konusu olabilecek ihlallere karşı da mükellefin 2577 sayılı İYUK 

uyarınca Vergi Mahkemelerinde dava açması gerekir. Vergi mahkemelerinde dava 

açma süresi 30 gündür. (İYUK. md. 7) AATUHK’ un uygulanmasından doğan 

uyuşmazlıklarda yetkili mahkeme ödeme emrini düzenleyen dairenin bulunduğu 

yerdeki vergi mahkemesidir. (İYUK md. 37) Şu halde, haciz işlemlerine karşı ödeme 

emrini düzenleyen tahsil dairesinin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesine, işlem 

tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açılması gerekir. Şayet, haciz ödeme emri 

düzenlenmeden uygulanmışsa ve dava bu sebeple açılıyorsa, bu durumda da ödeme 

emrini düzenlemekle mükellef tahsil dairesinin bulunduğu yerdeki vergi 

mahkemesinde dava açılması gerektiği anlaşılmaktadır.  

Vergi mahkemesinde tahsilât işlemlerine karşı açılan davalar yürütmeyi 

durdurmaz ancak yürütmeyi durdurma kararı istenebilir. (İYUK md 27/3) Yürütmeyi 

durdurma kararı istenebilmesi için idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç 

veya imkânsız zararların doğması ve işlemin açıkça hukuka aykırı olması 

durumlarının birlikte bulunması gerekir.(İYUK md. 27/2) Dolayısıyla haciz işlemleri 

sırasında karşılaşılan hak ihlallerine karşı açılacak davalar, 30 gün içinde açılmalı ve 

yürütmeyi durdurma kararı ayrıca talep edilmelidir. 30 günlük süre, haczin vergi 

borçlusunun huzurunda yapılması halinde işlemin yapıldığı günden, gıyapta yapılan 

hacizde haciz tutanağının borçluya tebliğ edildiği tarihten, üçüncü kişilerdeki alacak 

                                                                                                                                     
259 DNŞ. 7. D. E. 2003/1910 K. 2006/639  22.02.2006 Haciz varakasının, haciz kararı içeren tek yanlı, 
kesin ve yürütülmesi zorunlu, uygulandığında kişilerin hukukunu etkileyen idari işlem olduğu, idari 
davaya konu olabileceği hk. 
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ve haklarla gayrimenkullerin haczinde haczin borçlu tarafından öğrenildiği tarihten 

itibaren işlemeye başlar. 260 

Vergi mahkemesinin tek hâkimle verdiği kararlara karşı Bölge İdare 

Mahkemesi’ne itiraz edilebilir, böyle kararlara karşı temyiz yolu kapalıdır. İtiraz 

süresi tebliğden itibaren 30 gündür. Bölge İdare Mahkemesi davayı yeniden karara 

bağlar ve bu karar kesindir. Temyiz edilemez. (İYUK md. 45) Vergi mahkemesinin 

kurul olarak verdiği kararlar ise Danıştay’da temyiz edilebilir. Temyiz süresi, kararın 

tebliğinden itibaren 30 gündür. Danıştay’ın kararı bozması halinde, vergi mahkemesi 

bozma veya direnme kararı alır. Direnme kararı alınması durumunda dava Danıştay 

Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’nda nihai çözüme ulaşır.  

Haciz uygulaması sırasında dava açacak olan borçlu haczin usul ve 

uygulamasının kanuna aykırı olması, haciz varakasının usulüne uygun 

düzenlenmemiş olması, satış işlemlerinin usulüne göre yapılmamış olması, 

haczedilemeyecek malların haczedilmesi gibi nedenlerle dava konusu yapılabilir. Bu 

aşamada borca itiraz etmek mümkün değildir.261 Ancak ödeme emri tebliğ edilmeden 

haciz yapılmışsa, dava sonucu haciz işlemi iptal edilir. Haciz işlemleri sırasında en 

çok karşılaşılan ihlaller, haciz varakasının usulüne uygun düzenlenmemiş olması, 

haczin dayandığı haciz varakasında yazılı borcu fazlasıyla aşan mal varlığının 

haczedilmesi, hacizli malların satış işlemlerinin usulüne uygun yapılmaması şeklinde 

ortaya çıkmaktadır. 262 

İYUK’ nun 12.maddesine göre, haciz sırasında yapılan hak ihlallerine karşı 

ilgililer doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davalarını birlikte 

                                                
260 Cem Tekin, A.m. 
261 DNŞ. 4. D. E. 1992/2025, K. 1993/88 (Haciz işleminin iptali istemiyle açılan davada hacizden 

önceki işlemlerin, ödeme emri hakkındaki iddiaların incelenerek ödeme emrinin iptaline karar 

verilemeyeceği hk.) 
262 DNŞ. 4. D. E. 1981/1043, K. 1983/288 (satış öncesi değerleme ve ilana ilişkin işlemlerdeki yanlış 

ve yanılgıların satışın iptalini gerektireceği hk.) DNŞ. 4. D. E. 1988/1432, K. 1989/879 (satış 

işleminin 6183 sayılı kanunun 87. maddesine aykırı olarak yapılması nedeniyle idare aleyhine 

tazminat davası açılabileceği hk.) DNŞ. 4. D. E. 1994/5341 K. 1995/1892 (satış öncesi değerleme ve 

ilan işlemlerinin müstakilen dava konusu edilebileceği hk.) DNŞ. 3. D. E. 1993/161 K. 1993/1893 

(cirosu kabil senetlere konu alacaklara haczin mümkün olmadığı hk.) DNŞ. 4. D. E. 1991/4352 K. 

1992/5134 (üçüncü şahıslardaki menkul malların, alacak ve hakların haczine ilişkin haciz bildirisinin 

idari davaya konu edilebileceği hk.) 
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açabilecekleri gibi ilk önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine 

tam yargı davası açabilirler.  

Mahkemeler tarafından verilen kararlar doğrultusunda ilgili idarelerin 

gecikmeksizin işlem tesis etmek mecburiyetindedir. Bu süre hiçbir şekilde 30 günü 

geçemez. İYUK’ nun 28/3. maddesinde maddi ve manevi tazminat davalarının 

Danıştay ve ilgili idari mahkemede açılacağı hükme bağlanmıştır. Vergi 

mahkemesinde açılan davalar tahsil dairesi hasım gösterilerek açılmalıdır. Nitekim 

haciz işlemine karşı verilmiş mahkeme kararının ilgili idare tarafından 

uygulanmaması dolayısıyla mükellefin vergi dairesi müdürü hakkında asliye hukuk 

mahkemesinde açtığı dava, idari mahkemede görülmesi gereken bir dava olarak 

kabul edilmiş, yetkisizlik nedeniyle reddedilmiştir. Ancak, Yargıtay 4. HD bu kararı, 

idari yargı yerlerinde gerçek kişiler hakkında dava açılamayacağından dolayı 

bozmuştur. Bozma kararı üzerine asliye hukuk mahkemesi tazminata hükmetmiş, 

Yargıtay 4. HD de bu kararı onamıştır. 263  

3.3.1. Haciz Varakası Düzenlenmeksizin Haciz Uygulanması 

Haciz uygulaması, haciz varakasına dayanılarak yapılır. Haciz varakası 

düzenlenmeden uygulanan haciz kamu borçlusunun mallarına hukuka aykırı olarak el 

atma sonucu yaratır.264 Bu uygulamadan zarar gören kamu borçlusu, alacaklı tahsil 

dairesi aleyhine borçlar kanunun haksız fiile ilişkin hükümlerine dayanarak, adli 

yargı yerlerinde açacağı davada zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahiptir. 265 

Uygulamada daha çok üçüncü kişilerin elinde bulunan mal, hak ve alacakların 

haciz/e-haciz bildirisi gönderilmesi yoluyla haczinde karşımıza çıkan bu durum, 

mükellefin haciz varakası düzenlenmiş borçlarının yanında vadesi geçmiş ancak 

henüz ödeme emri tebliğ edilmemiş ve/veya haciz varakası düzenlenmemiş 

borçlarının tamamının tahsil edilmesi şeklinde vuku bulmaktadır.  

 

 

                                                
263 YARGITAY. 4. HD. T. 15.02.1996 K. 1996/1210 Cengizhan Meriç, “Haciz ve İhtiyati Haciz 

Uygulamalarında Yargı Kararlarının Uygulanması”, Mükellefin Dergisi, Ağustos 2001, s. 68 
264 Candan, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, s. 365 
265 DNŞ. 7. D. E. 2001/2357 K. 2005/402 16.03.2005 Haciz varakası olmadan uygulanan haciz 
işleminin fiili yol oluşturduğu, bundan doğan zararın tazmininin adli yargı yerinde açılacak davada 
istenmesi gerektiği hk. 
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3.3.2. Haciz Varakasının Usulüne Uygun Düzenlenmemiş Olması 

Haciz varakası; haciz kararı içeren, tek yanlı, kesin ve yürütülmesi zorunlu, 

uygulandığında kişilerin hukukunu etkileyen bir idari işlemdir. 266 Haciz varakasının 

idari davaya konu edilebilmesi için haczin uygulanmış olması gerekmez.267  

AATUHK’ un 4108 sayılı kanunla268 değişik 64. Maddesine göre haciz 

varakası alacaklı kamu idaresinin, mahalli en büyük memuru veya tevkil edeceği 

memur tarafından onaylanır. Kanun yetki devredilecek memurun seçimi konusunda 

kısıtlama getirmemiştir.269 Haciz varakasının mahallin en büyük memuru ya da tevkil 

edeceği memur tarafından onaylanması gerekliliği yetki unsurunu oluştururur. Haciz 

varakası şekle tabi bir idari işlemdir. 270 Haciz varakalarının şekli ve ihtiva edeceği 

bilgiler AATUHK 64. maddesinde hükme bağlandığı üzere Maliye Bakanlığınca 

belirlenir. Bakanlık, haciz varakalarının yetki devrolunan makamın mührü bulunması 

halinde bu makamın mührüyle, aksi takdirde devreden makamın mührüyle 

mühürlenmesi gerektiğini kurala bağlamıştır.271 Danıştay şekle uygun 

düzenlenmemiş haciz varakasına dayanılarak yapılan haczin iptali gerektiği 

görüşündedir. 272 Haciz varakasının sebep unsurunu ise ödeme emrinin tebliğine 

karşın, kamu alacağının yedi gün içinde ödenmemiş olması oluşturur.273 Ödeme 

emrinin usulsüz tebliğ edilmiş olması veya ödeme emrinin iptali istemiyle açılan 

davada yürütmenin durdurulması kararının verilmiş olması veya alacağın herhangi 

bir nedenle ortadan kalkmış olması gibi durumlarda haciz varakası sebep yönünden 

hukuka aykırı demektir. Fakat, ödeme emrine karşı açılacak davada ileri sürülmesi 

                                                
266 DNŞ. 7. D. E. 2003/1910 K. 2006/639 22.02.2006, DNŞ VDDGK., E. 1989/40 K. 1989/45 
02.06.1989  Haciz varakasının haciz kararı içeren, tek yanlı,, kesin ve yürütülmesi zorunlu, 
uygulandığında kişilerin hukukunu etkileyen idari işlem olduğu, bu niteliği sebebiyle idari davaya 
konu edilebileceği hk. 
267 DNŞ. 7. D. E. 2002/3307 K. 2004/2237 16.09.2004 Haciz varakasının kesin ve yürütülmesi 
gereken idari işlem olduğu, haczin uygulanmamış olmasının haciz varakasının bu niteliğini 
etkilemeyeceği ve idari davaya konu edilebileceği hk. 
268 4108 sayılı kanun R.G.T. 02.06.1995 R.G.S.  22301 (14. madde yürürlük 02.06.1995) 
269 DNŞ. 10. D. E. 1993/2419 K. 1995/4117 04.10.1995 Haciz varakasının vergi dairesi müdürü 
tarafından onaylanabileceği hk. 
270 Candan, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, s. 366 
271 TGT Seri A Sıra No: 1 R.G.T. 30.06.2007 R.G.S. 26568 
272 DNŞ. 9. D. E. 1988/3327 K. 1989/611 22.02.1989 Davaya konu edilen haciz varakasında, alacaklı 
kamu idaresinin en büyük mahalli memurunun yerine atılan imzanın kime ait olduğu yazılı olmadığı 
gibi, valilik mührünün de olmadığı anlaşıldığından, şekle uygun olmayan haciz varakasına dayanan 
haciz işleminin iptalinin gerektiği hk. 
273 Candan, Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, s. 367 
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gereken hukuka aykırılıklar haciz kararına karşı açılan davada incelenemez.274 Haciz 

varakasının konu unsuru; kamu borçlusunun mal, hak ve alacaklarının borcuna 

yetecek kadarına el konulması amaç unsuru ise kamu alacağının tahsili yani kamu 

yararıdır. 275  

Haciz varakasının iptali istemiyle açılacak davalarda 6183 sayılı kanunda 

ödeme emrinin iptali istemiyle açılacak davalarda olduğu gibi özel bir süre 

öngörülmediğinden, İYUK’ nun 7. maddesinde vergi mahkemelerine dava açma 

süresi olarak belirlenmiş olan otuz günlük dava açma süresi esas alınmalıdır. 276 Bu 

süre eğer haciz varakası borçluya tebliğ edilmişse tebliğ tarihinden itibaren, borçluya 

tebliğ edilmeyen haciz varakaları içinse bu varakaya dayanılarak yapılan haczin 

uygulama tarihinden itibaren başlar. 277  

3.3.3. Borcu Aşan Miktarlarda Haciz Uygulanması 

6183 sayılı kanunun 62. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…amme 

alacağına yetecek miktarı tahsil dairesince haczolunur.” hükmünde açıkça belirtildiği 

üzere, kamu alacağını tahsil etmek için uygulanacak hacizlerde alacak tutarından 

daha fazla değerde haciz yapılmaması gerekmektedir. Alacak tutarından daha fazla 

değerde yapılan hacizlerin ise kaldırılacağı tabiidir. 278  

Haciz, dayanağı olan haciz varakasında gösterilen kamu alacağı için konulmuş 

olmalıdır. Haciz varakasında gösterilmiş kamu alacakları yanında başka kamu 

alacakları için de haciz konulması, haciz varakası olmaksızın haciz uygulanması 

anlamına gelir.279 Bu durum, “Haciz Varakası Düzenlenmeksizin Haciz 

Uygulanması” başlığı altındaki açıklanmıştır. 

                                                
274 DNŞ. 3. D. E. 2002/197 K. 2004/319 13.02.2004 Ödeme emrinin iptali istemiyle süresinde dava 
açmayan davacının daha sonra alınan haciz kararının iptali istemiyle açmış olduğu davada ödeme emri 
ile ilgili hukuka aykırılık hallerinin incelenemeyeceği hk. 
275 Candan, Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, s. 368 
276 Candan, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, s. 371 
277 DNŞ. VDDGK E. 1989/40 K. 1989/45 02.06.1989 Haciz varakalarının borçluya tebliğ edilmesi 
öngörülmediğinden, haciz varakası haczin uygulanması suretiyle borçlunun bilgisine sunulmaktadır. 
Borçlunun, haciz tutanağının düzenlenmesi veya tebliği üzerine açtığı dava ile tebliği zorunlu 
olmayan haciz varakasının bildirimi üzerine açtığı dava arasında konu bakımından bir ayrım 
bulunmamaktadır. Dolayısıyla, haciz tutanağının idari davaya konu yapılabileceği, haciz varakalarının 
kesin ve yürütülmesi gerekli idari işlemlerden olmadığı görüşüyle davayı reddeden vergi mahkemesi 
kararının hukuka uygun olmadığı hk. 
278 TGT Seri A Sıra No: 1 RGT 30.06.2007 R.G.S. 26568 
279 DNŞ. 3.D.  E.1994/1326 K. 1994/2945 05.10.1994 Haciz kararının haciz varakasında gösterilen 
kamu alacakları için geçerli olduğu, başka kamu alacakları için uygulanamayacağı hk. 
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3.4. Üçüncü Kişilerin Haciz Bildirisi Üzerine Başvuru Yolları 

AATUHK’ un 79. maddesine göre; kendisine haciz bildirisi gönderilen üçüncü 

kişiler amme borçlusuna borcunun olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı, haczin 

tebliğinden önce borcun ödendiği veya malın tüketildiği ya da kusuru olmaksızın 

telef olduğu veya alacağın borçlu ya da emrettiği yere verilmiş olduğu iddialarını 

haciz bildirisinin gönderilmesinden itibaren 7 gün içinde tahsil dairesine 

bildirmelidirler. Üçüncü kişinin bu iddialarını kanıtlaması gerekli değildir. Haciz 

bildirisinin iptali istemiyle dava açmasına da gerek yoktur. Üçüncü kişinin haciz 

bildirisine zamanında itiraz etmesi halinde tahsil dairesi hacze devam edemez.280 

Fakat,  sayılan bu sebepler haricinde idari bir işlem olan haciz bildirisine İYUK 

genel hükümlerince dava açmak mümkündür.281  

Üçüncü kişinin zamanında yaptığı itiraz sonucu tahsil işlemlerini durdurmak 

zorunda olan tahsil dairesi, itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren bir yıl içinde 

genel mahkemelere başvurarak üçüncü kişi tarafından yapılan itirazın aksini 

kanıtlama hakkına sahiptir.282 Tahsil dairesi şayet itirazın aksini kanıtlayabilirse 

üçüncü kişinin İİK’ nun 338/1. Maddesi hükmünce cezalandırılmasını da isteyebilir. 

İİK’ nun 338. maddesi gerçeğe aykırı itirazda bulunanların icra mahkemeleri 

tarafından bir aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını öngörür.  

Üçüncü kişinin  haciz bildirisine süresi içinde itiraz etmemesi malın elinde 

borcun zimmetinde sayılması sonucu doğurur. Bu durumda üçüncü kişi elindeki malı 

ya da zimmetindeki borcu tahsil dairesine teslim etmek ya da ödemek zorundadır. Bu 

yükümlülüğü rızaen yerine getirmeyen üçüncü kişiler hakkında 6183 sayılı kanunun 

cebren tahsilat hükümleri uygulanır.283 

Tahsil dairesine yedi günlük sürede itiraz etmeyen üçüncü kişiler ise haciz 

bildirisinin tebliğinden itibaren bir yıl içinde genel mahkemelerde menfi tespit davası 

açma ve haciz bildirisinin tebliğ tarihinde borcu olmadığı veya malın elinde 

                                                
280 Candan, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, s. 445 
281 DNŞ.  4.D. E. 2003/1752 K. 2004/291 19.02.2004 
282 Candan. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, s. 447 
283 DNŞ. 7.D. E. 2001/440 K.  2005/565 04.04.2005 6183 sayılı kanunun 79. Maddesi uyarınca kamu 
borcu zimmetinde sayılan davacı şirket adına, istenmesine karşın süresi içerisinde ödenmemesi 
sebnebiyle ödeme emri düzenlenerek tebliğinde hukuka aykırılık olmadığı hk. 
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bulunmadığını ispat etme hakkına sahiptir. Açacağı davada, malın yedinde 

olmadığını veya borcun bulunmadığını kanıtlayan üçüncü kişi takipten kurtulur. 

Menfi tespit davası devam ederken 6183 sayılı kanunun 10. maddesinde sayılanlar 

türünden teminat gösterilmesi şartıyla yürütmenin durdurulması talep edilebilir.284  

Takibin durdurulması için gösterilen teminat tahsil dairesince haciz varakasına 

dayanılarak haczedilebilir. Madde hükmüne göre, teminatın niteliği, geçerliliği veya 

miktarı konusunda çıkacak uyuşmazlıklar, takip işlemlerinin durdurulması hakkında 

kararı veren mahkeme tarafından çözümlenir. Yani buradaki özel hükümle, teminat 

konusunda çıkan uyuşmazlıklarda da menfi tespit davasını gören genel mahkeme 

görevlendirilmiştir. Ancak, 6183 sayılı kanunun uygulanmasından çıkan ihtilaflar 

2576 sayılı kanunun “Vergi Mahkemelerinin Görevleri” kenar başlıklı 6. maddesi 

gereğince vergi mahkemelerinde görülür. Kamu hukuku kurallarına göre yapılan 

takibin adli yargı yerinde görülmekte olan bir davada durdurulmasına karar verilmesi 

idari yargının görev alanına müdahale olarak değerlendirilmektedir.285  

6183 sayılı kanunun 79. maddesinin 4. fıkrasınca, menfi tespit davası açan 

üçüncü kişi, davasında haksız çıktığı takdirde kamu borçlusuna olan borç tutarının 

veya elindeki menkul mal değerinin % 10’ u değerinde inkar tazminatı ödemek 

zorundadır.  Ayını maddenin 5. fıkrasına göre; üçüncü kişi menfi tespit davasıyla 

birlikte, adına düzenlenip tebliğ edilen ödeme emrinin iptali istemiyle vergi 

mahkemesinde de dava açmışsa ve menfi tespit davasını kazanmışsa hakkında 6183 

sayılı kanunun 58. maddesince haksız çıkma zammına hükmedilmez. Yine dava 

konusu olan borç asıl borçlu tarafından ödenirse üçüncü kişi ödeme emrinin iptali 

istemiyle açtığı davayı kaybetse dahi hakkında haksız çıkma zammına 

hükmolunmaz.  

  

                                                

284 6183 sayılı kanunun 10. maddesine göre teminat olarak kabul edilebilecek mal, hak ve alacaklar; 

para, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine 

Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen 

belgeler, hükümetçe belli edilecek Milli esham tahvilat, ilgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar 

tarafından gösterilen ve alacaklı amme idarelerince haciz varakalarına müsteniden haczedilen menkul 

ve gayrimenkul mallardır. 

285 Candan, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, s. 449 
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3.5. Gayrimenkullerin Satışında Başvuru Yolları 

Gayrimenkullerin satışının, satış komisyonlarınca açık artırma ile yapılacağı 

karara bağlanmıştır. Satış komisyonu, il ve ilçelerde en büyük mal memurunun veya 

onun görevlendireceği birinin başkanlığında, belediye meclisi üyelerinin kendi 

aralarında seçeceği bir kişi, alacaklı kamu idaresinden yetkili bir memur ve 

gayrimenkulün bulunduğu yer tapu sicil muhafızı veya onun görevlendireceği bir 

kişiden oluşur. Gayrimenkullere, bilirkişi görüşü de alınmak suretiyle, dört kişiden 

oluşan bu satış komisyonunca değer biçilir. Satılacak mallar için tahsil dairesi satış 

şartnamesi düzenler. Şartnamade; gayrimenkul malikinin adı, soyadı ve adresi, 

gayrimenkulün bulunduğu yer, hususi vasıfları, gayrimenkule biçilen rayiç değer ve 

%7.5 nispetindeki teminat tutarı, gayrimenkul üzerindeki henüz vadesi gelmemiş 

rehinler hakkında gerekli bilgilerle, satışın, gayrimenkul üzerindeki irtifak hakları, 

gayrimenkul mükellefiyetleri, ipotekler, ipotekli borç senetleri, irat senetleriyle 

birlikte yapılacağı, gayrimenkulün rehni suretiyle sağlanmış muaccel borçlar varsa 

bunların müşteriye devredilmeyip satış bedelinden tercihan ödeneceği ve alıcının 

karşılayacağı giderler belirtilmelidir. Alacaklı tahsil dairesi gayrimenkul satışını, 

artırma tarihinden en az 15 gün önce başlamak şartıyla ilan eder. 15 günlük süre 

beklenmediği takdirde, ihale feshedilebilir. İlanların yer, zaman ve şekillerine ait 

genel esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. İlanda, satışın yapılacağı yer, gün, saat, 

satılacak gayrimenkulün durumu ve özellikleri gösterilir. İlanın birer örneği, 

borçluya, vekil veya mümessiline ve gayrimenkulün tapu sicilinde hakkı kayıtlı 

bulunanlardan adresi belli olanlara tebliğ edilir.286 Artırmaya iştirak edeceklerden 

gayrimenkule biçilmiş rayiç değerin %7.5' u nispetinde yazılı teminat alınır. 

Gayrimenkullerin satışında ihalenin gerçekleştirilmesine kadar idarece yapılan ve 

kamu borçlusunun hukukunu etkileyen tek yanlı işlemlerin idari davaya konu 

edilebileceği kabul edilmiştir.287  

                                                
286 DNŞ. 4.D. E. 1998/7 K.1998/2376 T.02.06.1998 Gayrimenkul satış ilanının bir örneğinin borçluya 
tebliğ edilmemesi halinde, satış işleminin kanuna uygun olduğundan bahsedilemeyeceği hk. 

287 DNŞ. VDDGK E. 1989/8 K. 1989/38 28.04.1989 İhalenin feshinden önceki dönemde tahsil 
dairesinin yürüttüğü işlemlerin ve dolayısıyla verilen satış kararının hukuka uygunluğunun vergi 
mahkemeleri tarafından denetlenmesi gerektiği hk.DNŞ 4.D. E. 1995/5058 K. 1996/4626 29.11.1996 
Kamu alacağının tahsili için gayrimenkulun haczinden satışına kadar haczin tapuya tescili, satış 
komisyonunun teşkili, gayrimenkule değer biçilmesi, satış kararı alınması, satış şartnamesinin 
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Gayrimenkul artırma sonunda, üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale 

olunur. Ancak, bu bedelin gayrimenkul için belirlenmiş değerin %75'ini bulması 

gerekir. Ayrıca, kamu alacağına ruçhanı olan diğer alacaklar varsa, satış bedelinin 

ruçhanı olan alacakları ve masrafları da karşılaması gerekir. İhalede bu tutar teklif 

edilmezse, en yüksek teklifi verenin taahhüdü saklı kalmak şartıyla, artırma 7 gün 

uzatılır. 7. gün aynı saatte en yüksek teklifi verene ihale edilir. Bu durumda da 

bedelin, rüçhanlı alacakları ve satış masraflarını karşılaması şarttır. Aksi halde satış 

gerçekleştirilmez. İkinci artırmada da satış gerçekleşmezse, gayrimenkul kamu 

idaresince teferruğ edilinceye kadar haciz devam eder. Teferruğ edilene kadar 

herhangi bir müracaatla mal satın alınmak istenirse, kamu idaresi 7 günlük bir ilan 

daha yaparak, rüçhanlı alacaklarla masrafları aşması şartıyla en çok artırana malı 

satma hakkına sahiptir. Teferruğ tarihine kadar herhangi bir müracaat olmasa da 

tahsil dairesi uygun gördüğü zamanlarda malı satışa çıkarabilir. Gayrimenkulün 

rehninden doğmuş muaccel borçlar alıcıya devredilmez, satış bedelinden ödenir. 

Rehin hakkı sahiplerinin alacakları tahsil dairesince ödenir. Bunlarla alıcı muhatap 

bırakılmaz. Haczedilen gayrimenkullerin ayrılması mümkün olup da bir kısmının 

bedeli kamu alacağını karşılamaya yetecekse, borçlu yazı ile istemedikçe artan kısım 

satılmaz. İhale kararının bir örneği borçluya veya vekil veya mümessiline ve 

gayrimenkulün tapu sicilinde hakkı kayıtlı bulunanlardan adresi belli olanlara tebliğ 

edilir. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya kendisine verilen süre 

içinde parayı ödemezse ihale kararı feshedilir288 ve gayrimenkul, satış komisyonunca 

                                                                                                                                     
hazırlanması ve ilan gibi bir dizi idari işlemin yapılması gerektiği, bunların her birinin idari işlem 
niteliğinde bulunması sebebiyle idari davaya konu edilebileceği, iptal edilen her işlemin sonraki 
işlemin uygulanmasına imkan vermeyeceği hk. DNŞ. 4.D. E.1995/1974 K.1995/4032 17.10.1995 
Şirketin vergi borçlarından dolayı haczedilen gayrimenkulün 18.1.1995 tarihinde açık artırma yoluyla 
satılacağının bildirilmesine ilişkin 15.12.1994 gün ve 27892 sayılı işlemin iptali istemiyle dava 
açılmıştır. Vergi borcundan dolayı haczedilen gayrimenkulün satış işleminin idari davaya konu 
edilmesi mümkün olduğundan, ihaleden önceki idari işlem niteliğinde olan satış işleminin hukuka 
uygunluğunun vergi mahkemesince incelenmesi gerektiği hk. DNŞ. 4. D  E.1994/5341 K. 1995/1892 
24.04.1995 Davacının hukukunu doğrudan etkileyen satış öncesi idari işlemlerin hukuka 
uygunluğunun vergi mahkemesince esastan incelenmesi gerektiği hk. 

 
 

288 DNŞ. 3.D. E.2001/2078 K.2002/2907 25.09.2002 İhale komisyonu tarafından yapılan taşınmaz 
ihalesine teminat yatırarak katılan ve ihaleyi alan ancak icra tetkik merciinde ihalenin feshi davası 
açılması üzerine gayrimenkulün bedeli karşılığında banka teminat mektubu vermek isteyen davacının 
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7 gün süreyle artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere tebligat yapılması zorunlu 

değildir. Sadece ilan edilir ve en yüksek teklifi verene ihale olunur. İlk artırmada 

kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan 

sorumludur. İhale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek olmaksızın 

teminattan mahsup edilir. Faiz %5' ten hesaplanır. Aradaki fark kamu alacağını 

aşmışsa, kamu borçlusuna aşan miktarı, sorumlu olan kişiden tahsil edebilmesi için 

tahsil dairesi tarafından bir belge verilir. Böylece, malı satılan kişi aradaki farkı bu 

kişiden tahsil edebilecektir.  

AATUHK’ un 99. maddesi gereğince gayrimenkul satış ihalesinin feshi 

gayrimenkulün bulunduğu yerin icra mahkemesinden şikâyet yoluyla istenebilir.289 

İhalenin feshi için idari veya adli mahkemelerde dava açılmaz. Buradaki fesih talebi,  

ihalenin hukuka, kanuna aykırı yapıldığına dair bir taleptir.290 Diğer bir ifadeyle 

usulsüz yapılan ihalenin feshinin istenmesidir. Şikayet, ihalenin ilgililere tebliğ 

                                                                                                                                     
komisyonca tanınan 7 günlük süre içinde ihale bedelini nakit olarak yatırmaması nedeniyle ihalenin 
feshi yolunda tesis edilen işleme karşı açtığı davayı; 6183 sayılı Kanunun 97'nci maddesinde yer alan 
hükme göre satılan gayrimenkulün bedelinin derhal veya verilen mühlet içinde belirtilen yere 
ödenmesinin zorunlu olduğu, olayda ihale bedelinin verilen süreye rağmen nakit olarak 
yaptırılmadığının anlaşılması nedeniyle tesis edilen işlemde hukuka aykırılık görülmediği 
gerekçesiyle reddeden Vergi Mahkemesinin 17.5.2000 gün ve E: 2000/359, K: 2000/858 sayılı 
kararının; ihalenin feshi davası açılması nedeniyle artık olaya İcra İflas Kanunu hükümlerinin 
uygulanacağı ve bu Kanunun 134'üncü maddesinin, ihale bedeli yerine banka teminat mektubu 
gösterilebileceğini belirttiği ileri sürülerek bozulması istenmiştir. Satılan gayrimenkulün bedelinin 
derhal veya verilen mühlet içinde belirtilen yere ödenmesinin zorunlu olduğu bu zorunluluğa 
uyulmadığı için ihalenin feshinde hukuka aykırılık bulunmadığı hk. www.kanunum.com 

289 YARGITAY 12. H.D. E. 2005/25346 K. 2006/1768 07.02.2006 6183 sayılı Kanunun 99. maddesi 
gereğince anılan yasa uyarıca yapılan taşınmaz satışlarına ilişkin ihalenin feshi gayrimenkulün 
bulunduğu yerin icra mahkemesinden şikayet yolu ile istenebilir. Somut olayda ise; dava konusu 
sataşın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapıldığı 
anlaşılmaktadır. Bu durumda satış 6183 sayılı yasaya göre değil, 2886 sayılı Yasaya göre yapıldığına 
göre anılan satış işlemi idari niteliktedir. O halde şikayetçinin başvurusunun incelenmesi idari yargıya 
ait olduğundan, mahkemece görevsizlik nedeniyle davanın reddine karar vermek gerekirken işin esası 
incelenerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. www.kanunum.com 
290 YARGITAY. 10.H.D. E. 2005/6455 K. 2005/8231 14.07.2005 Somut olayda davacının 
taşınmazları üzerine haciz konulması istemini içerir haciz bildiriminde belirtilen takiplerin tümü için 
ödeme emrinin iptali konulu davaların derdest olduğu dosya içeriğindeki belgelerden anlaşılmakta 
olup, davacının Kurum alacağından sorumluluğu takip hukuku gereğince kesinleşmemiş olduğundan, 
hacizli taşınmazların satışına olanak bulunmadığı gibi; satış ilanının bir örneğinin 6183 sayılı Yasanın 
93/son maddesi uyarınca borçluya tebliğ edilmemiş olması; ihalenin yapıldığı saatin ve ihalenin 
gerçekleştiği koşulların ihale tutanağında belirtilmemesi yanında, aynı Yasanın 94/son maddesi 
uyarınca ihale kararının da tebliği gereğine uyulmaması ve tebligat yapılmamasına karşın 6183 sayılı 
Yasanın 99. maddesi uyarınca süresinde ihalenin feshi istendiği halde, tescil için tapuya yazı 
yazılmasının, yasanın cebri icra yönünden öngördüğü emredici kurallarına açık aykırılık oluşturduğu 
gözetilmeksizin yazılı gerekçelerle davanın reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup 
bozma nedenidir. www.kanunum.com 
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tarihinden itibaren 7 gün içinde yapılmalıdır.291 İcra mahkemesinin vereceği karar 10 

gün içinde temyiz edilebilir. İcra mahkemesi talebi inceler ve karar verir, verilen 

karara karşı kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde temyize gidilebilir. Temyiz 

talebini Temyiz İcra ve İflas Dairesi tetkik eder. İhale edilen malın değeri 50.000 

Türk Lirasını aştığı takdirde duruşma talep edilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
291 YARGITAY. 10.HD E.2005/6455 K.2005/8231 T.14.07.2005 Somut olayda davacının 
taşınmazları üzerine haciz konulması istemini içerir haciz bildiriminde belirtilen takiplerin tümü için 
ödeme emrinin iptali konulu davaların derdest olduğu dosya içeriğindeki belgelerden anlaşılmakta 
olup, davacının Kurum alacağından sorumluluğu takip hukuku gereğince kesinleşmemiş olduğundan, 
hacizli taşınmazların satışına olanak bulunmadığı gibi; satış ilanının bir örneğinin 6183 sayılı Yasanın 
93/son maddesi uyarınca borçluya tebliğ edilmemiş olması; ihalenin yapıldığı saatin ve ihalenin 
gerçekleştiği koşulların ihale tutanağında belirtilmemesi yanında, aynı Yasanın 94/son maddesi 
uyarınca ihale kararının da tebliği gereğine uyulmaması ve tebligat yapılmamasına karşın 6183 sayılı 
Yasanın 99. maddesi uyarınca süresinde ihalenin feshi istendiği halde, tescil için tapuya yazı 
yazılmasının, yasanın cebri icra yönünden öngördüğü emredici kurallarına açık aykırılık oluşturduğu 
gözetilmeksizin yazılı gerekçelerle davanın reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup 
bozma nedenidir. 
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SONUÇ 

Hacze konu olan vergi borcundan sorumlu tutulacak kimseler, borcu ödemek 

zorunda olan gerçek ve tüzel kişilerle bunların kanuni temsilcileri, mirasçıları, vergi 

mükellefi, vergi sorumlusu, kefil ve yabancı kişi/kurumların temsilcileridir. 6183 

sayılı kanun gereğince limited şirket ortaklarının hem kanuni temsilci hem de orak 

sıfatıyla takip edilebilmeleri mümkündür. Böyle bir durumda, kanuni temsilci sıfatı 

da taşıyan ortağın şirketin vergi borçlarından ne miktar/oranda sorumlu tutulacağı 

sorusu akla gelmektedir. Kanunda limited şirketlerin ortaklarının ya da kanuni 

temsilcilerinin takibi hakkında herhangi bir öncelik sırası öngörülmemiş olmakla 

birlikte Danıştay bazı kararlarında limited şirketten tahsil imkânı kalmayan kamu 

borçlarının öncelikle kanuni temsilciden isteneceğini hükme bağlamıştır. 

Uygulamada tartışmalara neden olan bu hususun netleştirilmesi gerekmektedir. 

Cebri icra süreci ödeme emrinin tebliğiyle başlar. Ödeme emriyle borçluya, 7 

gün içinde borcunu ödemesi veya mal bildiriminde bulunması gerektiği ya da 

mahkemeye müracaat edebileceği bildirilir. Hukukumuzda, ödeme emrinin 

tebliğinden sonra mükellefin başvurabileceği tek idari alternatif sadece “çok zor 

durum” koşuluna bağlanmış olan tecil kurumudur. Buna göre mükellefin borçları faiz 

alınmak şartıyla üç yıla kadar taksitlendirilebilir. Fakat, bu konuda örneğin ABD 

hukukunda mükellefe, uzlaşma (offer in compromise), erteleme (delay), 

taksitlendirme (installment agreement) vb. pek çok alternatif sunulmuştur. Ve 

borçların zamanaşımı süresi olan on yıla kadar taksitlendirilmesi mümkündür. 

Hukukumuzda, cebri takip aşamasında uygulanan idari başvuru yollarının olmayışı 

vergi alacaklarının tahsili açısından büyük bir eksikliktir. Ödeme emrinin tebliğinden 

sonra ancak kanunda sayılmış belirli sebeplere dayanılarak yargı yoluna 

başvurulabilir ve bu başvuru da tahsilâtı kendiliğinden durdurmaz. 6183 sayılı 

kanunun uygulanmasından dolayı çıkan uyuşmazlıkların çözümü için (istihkak 

iddiaları, tespit davaları ve gayrimenkul satış ihalesine karşı açılacak davalar hariç) 

vergi mahkemelerine başvurulur ve ihtilaflar 2577 sayılı İYUK hükümleri uyarınca 

çözümlenir. Mahkemeye başvurulması yürütmeyi durdurmayacağından İYUK’ nun 

27. maddesi gereğince ayrıca yürütmeyi durdurma talebinde bulunulmalıdır. Ödeme 
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emrine karşı dava açılmasının tahsilât işlemlerinin durdurmaması, hakkında haksız 

yere cebri takibata geçilen mükelleflerin mağduriyetine sebep olmaktadır.   

AATUHK’ un 58/6. maddesinde “Ödeme emrine yapılan itirazlara karşı itiraz 

komisyonlarının bu konuda verdiği kararları kesindir” hükmü bulunmaktadır. Fakat 

2576 sayılı kanunla vergi mahkemelerinin kurulmasıyla birlikte ödeme emrine karşı 

açılan davaların görüm ve çözümü için vergi mahkemeleri görevlendirilmiş ve bu 

mahkemelerin 2577 sayılı İYUK hükümlerine göre yargılama yapacağı 

kararlaştırılmıştır. İYUK’ nun 45. ve 46. maddelerinde başka kanunlarda aksine 

hüküm bulunsa dahi vergi mahkemesi kararlarının itiraz ve temyize konu olabileceği 

hükümleri bulunmaktadır. Dolayısıyla, ödeme emrine karşı açılan davalarda, 2577 

sayılı Kanun hükümleri uygulanacağından ilk derece mahkemesinin verdiği kararlar 

kesin olmayıp üst yargı mercii nezdinde temyiz veya itiraza konu olabilir. 

AATUHK’ un 58. maddesinden hala kaldırılmamış olan bu hüküm çelişkili bir 

durum yaratmaktadır. Yine, 2576 sayılı kanunun 13. maddesi, vergi mahkemelerinin 

göreve başlamasıyla bu mahkemelerin görev alanına giren konularla ilgili olarak 

diğer kanunlarda yer alan “itiraz” deyiminin vergi mahkemesinde dava açılması, 

“itiraz komisyonu” deyiminin vergi mahkemesi anlamını taşıyacağını hükme 

bağlamıştır. Tüm bu değişikliklerin 6183 sayılı kanuna işlenmemiş olması hem 

kavram kargaşasına hem de farklı uygulama ve kararların çıkmasına neden 

olmaktadır.  

Bilgi teknolojilerindeki gelişimle birlikte uygulamaya konulan e-haciz 

uygulamaları vergi idaresinin hareket yeteneğini artırmakla birlikte idareye sunduğu 

avantajlar dolayısıyla gelecek dönemlerde cebren tahsilâtta belki fiili haczin 

tamamen yok olacağı, yeni bir döneme girileceğinin göstermektedir. Teknolojik 

gelişmelerin vergilendirme sürecinde kullanılmaya başlanması,  mal varlığı 

araştırmalarıyla borçlunun haczedilebilecek mal, hak ve alacaklarının tespit 

edilmesine imkân vermekte, e-devlet kapsamında vergi idaresi tarafından ulaşılabilir 

hale gelen tapu, trafik sicilleri ve banka hesapları haciz sürecini kolaylaştırmaktadır. 

Bu durumda 6183 sayılı kanunun “mal bildirimi” ve mal bildiriminde bulunmamanın 

sonucu olarak uygulanan “hapsen tazyik” ile ilgili hükümlerinin işlevinin 

sorgulanması sonucunu doğurmaktadır. Şayet borçluyu mal bildiriminde bulunmaya 
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zorlamanın ve gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar için cezai müeyyidelerin 

öngörülmesinin amacı borçlunun haczedilebilecek mallarını tespit etmekse, gelişen 

teknoloji karşısında mal bildiriminin mevcut durumda en azından borçlunun yurt 

çapında bulunan malvarlığı açısından işlevsiz kaldığını söylemek mümkündür. Diğer 

taraftan, tüm vergi sisteminin beyan esasına dayalı olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, vergilendirmenin önceki aşamalarında olduğu gibi tahsilât 

sürecinde de vergi idaresine gerçeğe aykırı bilgi vermenin cezalandırılması işleyiş 

sistematiği açısından tutarlı görünmektedir. Ancak,  mükelleflere ait bilgilerin 

depolanması ve bu kadar geniş kitleler tarafından erişilebilir hale gelmesi “özel 

hayatın gizliliğinin korunması” bağlamında sakıncalar doğurmaktadır. 

Vergi alacağının cebren tahsil sürecinde toplum adına hareket eden ve devlet 

otoritesinin gücünü arkasına alan tahsil dairesinin vergi yükümlüsü karşısındaki 

ayrıcalıklı ve üstün statüsü tek başına hareket eden mükellefin zayıf kalması, hakkını 

arayamaması ve kullanamamasına neden olabilmektedir. Bu durum, mükellefin 

haklarının korunabilmesi için bazı kanuni önlemlerin alınması gerekliliği gündeme 

getirmiştir. Çeşitli ülkelerde mükellef hakları bildirgeleri yayınlanmış, mükellef 

avukatlığı kurumu oluşturulmasına kadar varan bir takım düzenlemeler yapılmıştır. 

Türkiye’de de bu doğrultuda 2006 yılında bir mükellef hakları bildirgesi 

yayınlanmış, Ancak yükümlünün haklarının korunabilmesi için somut yasal önlemler 

alınmamış, bildirge idarenin uygulayacağını ilan ettiği çalışma prensipleri olarak 

kalmıştır. Bu konuda, somut adımların atılması, “mükellef avukatlığı” kurumunun 

Türkiye’de de uygulamaya konulmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. 

AATUHK’ un ilgili maddelerinde istihkak davalarının ve üçüncü kişilerin 79. 

madde hükümlerine göre açacağı tespit davalarının genel mahkemelerde, hacizli 

gayrimenkulün satış ihalesinin feshi davalarının icra mahkemelerinde görüleceği 

hükme bağlanmıştır. Ancak, 2576 sayılı kanunda vergi, resim ve harçlar ile benzeri 

mali yükümler ve bunların zam ve cezaları konularında AATUHK’ un uygulanması 

sırasında çıkacak ihtilafların görüm ve çözümü için vergi mahkemeleri 

görevlendirilmiştir. Yargıtay ve Danıştay kararları söz konusu davaların adli yargının 

görev alanına girdiği görüşünde olmakla görevli mahkemenin hangisi olduğu 

uygulamada kafa karışıklıklarına sebep olmakta, yetkili mahkeme konusunda 

uyuşmazlıklar çıkmaktadır. 
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