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me Zammı Tablosu, III- Kamu Alacaklarında Gecikme Faizi, A- Gecikme Fa
izinin Hukuki Niteliği ve Oranı, B- Gecikme Faizinin Uygulanma Süresi, IV- 
Gecikme Zammı ile Gecikme Faizinin Karşılaştırılması, A- Benzerlikler, B- 
Farkıllıklar, V- Yargı Kararları, VI- Kamu Alacaklarında Tecil Faizi, A- Genel 
Olarak, B- Tecil Faizi, C- Yıllar İtibariyle Aylık Tecil Faizi Oranları, D- Yargı 
Kararları, VII- Sayıştay İlamı ile Tazminine Karar Verilen Kamu Alacakların
da Faiz.

Yirminci yüzyıl batı demokrasilerinde ortaya çıkan ve Anayasamızın da 
benimsediği sosyal devlet veya refah devleti anlayışı, devletin sosyal barışı 
ve adaleti sağlamak amacıyla ekonomik hayata müdahalesini meşru ve ge
rekli kılmıştır. Bu anlayışın doğal sonucu olarak, kamu hizmetlerine olan ihti
yaç büyümüş ve kamu giderleri sürekli bir şekilde artmıştır. Artan bu hizmet 
ve giderler, beraberinde kamu finansmanının önemini daha da arttırmış ve 
devlete alacaklarını korumak için gerekli tedbirleri almaya yöneltmiştir. Dev
let bu amaçla, alacaklarının takip ve tahsil için 6183 sayılı Amme Alacakları
nın Tahsil Usulü Hakkında Kanun’u vazetmiş ve özel şahısların alacakların
dan farklı bir tahsil yöntemiyle, faiz ve gecikme zammı miktarı belirlemiştir.
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Çalışmamızda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun’da değişiklik yapan "4786 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun
da ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun"1 hükümleri de nazara alınarak, kamu alacakların
da faiz ve gecikme zammı konusu genel hatlarıyla incelenecektir.

I-KAMU (AMME) ALACAKLARI KAVRAMI VE KAMU (AMME)
ALACAKLARININ KAPSAMI
"Kamu alacağı"2 konusunda üzerine anlaşmaya varılmış bir tanım oldu

ğu söylenemez: "Devletin, kamu hukukundan doğan ve kamu gücüne 
dayanarak idari işlemlerle sağladığı kamu gelirleridir",3 "devletin kamu 
tüzel kişiliğinden ve egemenlik hakkından doğan, ayrıcalık ve özellik ta
şıyan alacaklarıdır"4, "kamu hizmetlerinin finansmanı amacıyla Devletin 
kamu gücüne dayanarak koyduğu mali yükümlerden doğan alacakları
dır"3, "amme alacağı devletin ve yetkili idarelerin, amme kudretinden ve 
ceza tenfizinden doğan alacaklarıyla, vergi, resim, harç gibi amme hiz
metlerine karşılık olmak üzere alınan paralar ve amme hizmetlerinin ay
ni vasıtaları olan amme emlaki makamına kaim olmak üzere muhtelif se
beplerden dolayı tekevvün eden, alacaklarla idari mukavelelerden do
ğan ve amme hizmetinin devam ve istikrarını sağlayan alacaklar, kamu 
alacaklarıdır. '* şeklindeki ifadeler, "kamu (amme) alacakları" ile ilgili yapıl
mış bazı tanım denemeleridir.

Kamu alacaklarının ödenmesinde gecikme iki durumda söz konusu ola
bilir. Bunlardan birincisi, kamu alacağının vadesinin geçmiş olmasına rağ
men ödenmesinde gecikme olması halidir ki, bu durum gecikme zammı uy
gulamasını gerektirir. İkincisi ise, kamu alacağının tarh edilmemiş veya ek
sik tarh edilmiş olması nedeniyle ödenmesinde gecikme olmasıdırve bu 
durumda ise kamu alacağı için, ikmalen, re'sen veya idarece tarhiyat yapıla
caktır ve gecikme zammı değil, gecikme faizi uygulanacaktır.7

1 Bkz. RG, 15/01/2003, 24994 (M)
2 Kamu alacağı kavramı ile kamu geliri kavraım çoğu zaman aynı anlama gelmektedir. Kamu hizmetlerinin finansma

nını sağlamak amacıyla ve kamu gücüne dayanılarak elde edilmesi gereken ekonomik değerler, hazine adına hasılat 
irat kaydedilmesi bakımından gelir; bir talep hakkı doğurması bakımından ise, alacak olarak ifade edilmektedir (Ka- 
rakoç, Yusuf, Kamu Alacaklarının Tahsili Aşamasında Ortaya Çıkan ve Vergi Yargısında Çözülen Uyuşmazlıklar, 
Anakara 2000, s.25).

3 Çelik, Binnur, Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku, İmaj Yayıncılık, Ankara 2000, s.4.
4 Tuncer, Sclahattin, "Teoride Ve Uygulamada Kamu (Amme) Alacağı", Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 

1996/1997, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 4099, İstanbul, 1998, s. 148.
5 Karakoç, s.25.
6 Onar, S iddik Sami, idare Hukukunun Umıımi Esasları, C^IU, 3. Baskı, İsmail Akgiin Matbaası, İstanbul 1960, s. 

1647.
7 Çelik, s .l89; Kamu alacağının gecikmesi durumunda tahsil ile ilgili olarak ayrıca bkz: Güleryüz, Süveyda, Kaimi 

Alacağımıı Cebren Tahsil Usul ve Esasları, Maliye ve Sigorta Yorumlan, Yıl 12, Sa.274, 15.6.1998, s.113-115.
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6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kamu ala
caklarının takip ve tahsil usul ve esaslarının düzenlendiği kamusal bir icra hu
kuku olup, özel icra hukukundan farklı olarak, alacaklı kamunun birtakım ala
caklarının takip ve tahsilinde devlet gücünü kullanabilmesine yönelik düzen
lemeleri içeren bir yasadır. Yasanın 1 inci maddesinde, kamu alacağı özelli
ğini taşıyan bir alacağın kime ait olacağı ve içeriği hakkında düzenleme ya
pılmıştır.8

6183 sayılı Kanun uyarınca bir alacağın takip ve tahsilinin yapılabilmesi 
için bu alacağın bir kamu alacağı olması gerekmekte olup, bunun içinde söz 
konusu iki unsurun bir arada bulunmasını gerektirmektedir. Bunlar;

A-Alacağın devlete,9 il özel idarelerine veya belediyelere ait olma
sı,’0

B-Alacağın devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, re
sim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi ceza
sı, para cezası, gecikme zammı ve faizler ile aynı idarelerin amme hiz
metleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ve bütün bunların 
takip masraflarından oluşmasıdır. Önemle belirtmek gerekir ki, devlet, il 
özel idareleri ve belediyelerin "akit, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğan 
alacakları 6183 sayılı Kanun kapsamının dışında kalmaktadır". Yani Dev
letin, il özel idarelerinin ve belediyelerin kamusal hizmetlerinin uygulanmasın
dan doğan alacaklar11 dışındaki alacakları, 6183 sayılı Yasa uyarınca takip ve 
tahsil edilemeyecektir.12 Ancak yine önemle belirtmek gerekir ki, buradaki 
akit kavramı özel hukuk akitlerini (medeni, ticari) kapsamakta olup, ida
ri akitlere teşmil edilemez. Zira idari sözleşmelerden kaynaklanan alacak
lar, kamusal bir hizmetin uygulanmasından doğan alacak olarak kabul edildi
ğinden, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip ve tahsil edilebileceklerdir.13

8 Bkz. http://wvvw.ynıp>.n^vgrgİiyM>grİ/tqh?İlat-htffî, 7.1.2003; Bıı konuda ayrıca bkz. Karakoç. s.25 vd; Çelik, s. 
İvd.: Gülseven, Mustafa, Açıklamalı-îçtihatlı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun, Seçkin Yayıne
vi, Ankara 1999, s. 19-42; özbalci, Yılmaz, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun, Oluş Yayıncılık, 
Ankara 2000, s.46-61; özer, İlhan, Kamu Alacaklarının Tahsili Teorisi ve Türkiye’de Uygulaması, TODAİ Yayını, 
Ankara 1979, s . l7-42.

9, Devlete ait alacak ibaresindeki "DEVLET" kavramına, "Genel Bütçe"ye dahil bütün kamu kuruluşları dahildir (öz- 
balcı. s.48). Ancak "Kamu İktisadi Teşebbüsleri" birer özel hııkıık tüzel kişisi olduklarından, bunlara ait alacaklar 
kamu alacağı değildir (Bkz. Atar, Yavuz, Vergi Hukuku Genel Hükümler, Mimoza yayınları, Konya 1991, s.97).

10 6183 Sayılı Kanun'un 1. maddesi kamu alacaklarını aidiyeti itibariyle belirlerken; Devlet, il özel idareleri ve bele
diyelerin gelirlerini kapsamına almış, ancak köy gelirlerine değinmeyerek köyleri (köy tüzel kişiliğine özgü gelirler 
açısından), Kanunun kapsamı dışında tutulmuştur. Oysa köy tüzel kişiliğinin salma gibi kamusal nitelikte gelirleri 
vardır ve bunların tahsili 442 sayılı Köy Kanunu'na göre yürütülür. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, 6183 Sayı
lı Kanun’un 1. maddesine giren bir kamu alacağının köyde tahsili söz konusu ise, bu kanun hükümlerinin uygula
nacağı şüphesizdir (Bkz. Çelik, s. 15 ).

11 Örneğin hastanelerde hastalar için yapılan masraf ve verilen hizmetlerin karşılığını teşkil eden alacaklar, kamusal 
bir hizmetin uygulanmasından doğan alacaklardır.

12 İki kamu kuruluşu arşındaki alacak/boıç konusundaki uyuşmazlık 6183 SK kapsamında değil, bu tür anlaşmazlık 
ların tahkimini düzenleyen 3836 SK gereğince çözümlenir (Bkz. Atar, s.97).

13 Bkz. http://\vvvw.vmm.net/vergirehberi/tahsilat.htm. 7.1.2003; Onar. s. 1650 1651; özbalci, s.47.
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6183 sayılı Kanun uyarınca takip ve tahsil edilen kamu alacaklarının 
kendi içinde asli ve fer’i ayrımı vardır. Asli kamu alacağı, vergi, resim, 
harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası ve 
para cezası olarak yasada belirtilmiştir. Fer’i kamu alacakları da kamu 
alacaklarının vadesinde ödenmemeleri sonucu ortaya çıkan gecikme 
zammı, haksız çıkma zammı (VUK md.58), pişmanlık zammıfVUK 
md.371), faizler (gecikme faizleri gibi) (VUK md. 112), tecil faizi (AAK md. 
48), ve takip giderlerinden oluşmaktadır. Takip giderlerinden oluşan kamu 
alacakları ise, cebren tahsil yöntemleri uygulanması durumunda zor kullan
ma, ilan, haciz, taşıma ve saklama gibi idarelerce yapılan giderlerden oluş
maktadır.14

6183 sayılı Kanun’un, 1. maddesinde yukarıda zikredilen asli ve fer’i ka
mu alacakları belirtilirken para cezası gibi asli,....gecikme zammı, fa
iz gibi fer’i amme alacakları" ifadesi kullanılmakla birlikte, örnekseme yön
temiyle bu alacaklar çoğaltılamaz.15 Zira kanun burada asli ve fer’i kamu ala
caklarını belirtirken sayım tekniğini kullanmış bulunmaktadır. Bu durumun ak
sine söz konusu Kanunda, kamu hizmetleri uygulamasından doğan kamu 
ala-cakları belirtilirken ise, zikredilen teknik kullanılmamış, sadece istisnalar 
sayılmıştır.16

Tahsil biçimi Türk Ceza Kanununda gösterilen para cezalarının 6183 sa
yılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsili olanaklı değildir. Zira 6183 sayılı 
Kanunun konusunu belirleyen 1 inci maddesinin son fıkrası ile, Türk Ceza Ka
nununun para cezalarının tahsil şekli ve hapse dönüşümü hakkındaki hüküm
leri saklı tutulmuştur. Belirtelim ki saklı tutulan bu hükümler Türk Ceza Kanu
nunun kamusal türden olan ağır ve hafif para cezalarının tahsil ve infaz usul
leri ile ilgili 19 ve 24 üncü (ayrıca bu maddeleri değiştiren 647 sayılı Cezaların 
infazı Hakkında Kanunun 5. maddesi) maddelerinde yer almış olup, bu hü
kümlere göre söz konusu para cezalarının hapse dönüşümü de olasıdır. Bun
dan başka, Türk Ceza Kanununun 10 uncu maddesi, aynı Kanundaki hüküm
lerin, hususi ceza kanunlarının buna muhalif olmayan mevaddı hakkında da 
uygulanacağını hüküm altına almıştır. Belirtelim ki, aksine bir hüküm bulunma
yan durumlarda, özel kanunlarına göre hükmedilen kamusal para cezalarının 
da Türk Ceza Kanununun 19 ve 24 üncü maddeleri gereğince tahsil ve infazı 
gerekmektedir. Buna göre, Türk Ceza kanununun 10 uncu maddesine göre,

14 Bkz. httn://w\vw. vmm.net/vergirehberi/tahsilat.htm. 7.1.2003; Gülseven, s.21-22.
15 Çelik, s.7.
16 Tancı, Muhittin/ Ankan, Vural/Yalçıner, Polat İzahlı İçtihadı Amme Alacaklarının Tahsil Üsulü Hakkında Kanun 

ve Tahsilatla ilgili Diğer Kanunlar, Balkanoğlu Matbaacılık, Ankara 1970, s. 3; Akmansu, Mehmet, Âmme Alacak
larının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun Şerh ve lzahlan, Örnek Matbaası, Ankara 1954, s.47,48 (zkr. Çelik, s.7).
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özel kanunlarında tahsil şekli gösterilmemiş kamusal para cezalarının tahsil 
usulü de Türk Ceza Kanununa göre olacağından, Karayolları Trafik Kanunu, 
Milli Korunma kanunu, Orman Kanunu ve İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar 
Kanunu gibi, bünyelerinde hükmedilen para cezalarının tahsil şekli gösterilme
miş olan kanunlara göre verilen kamusal para cezalarının 6183 sayılı Kanuna 
göre takip ve tahsil edilmesi olanaklı olmayacaktır.17 Bununla birlikte 4786 sa
yılı Cezaların İnfazı HaKkında Kanunda ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 647 sayılı Cezala
rın İnfazı Hakkında Kanunun 5. maddesi gereğince infaz edilen para cezaları 
ile ilgili değişiklik yapılmış ve buna göre "...Mahkeme, ödeme emrinin tebli
ğinden itibaren bir aylık sürenin sona erdiği veya takside bağlanıp da 
taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi nedeniyle geri kalan miktarı
nın tamamının muaccel olduğu tarihten başlayarak ödenmeyen para ce
zasına, 6183 sayılı mme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 
51 inci maddesindeebeiirienen gecikme zammı oranının yarısı oranında 
gecikme zammı uygulanmasına da karar..." verileceği hükme bağlanmış
tır. Getirilen bu düzenlemeyle, para cezasına hükümlü kişinin uzun süre yaka
lanamaması ihtimalinde, para değerindeki düşüşün ortaya çıkardığı cezanın 
caydırıcı vasfının kaybetmesi tehlikesi önlenmek istenmiştir.18 Yapılan bu ye
ni düzenlemeye ters düşmemek ve paralel bir uygulamaya olanak sağlamak19 
için, 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. 
maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ve ceza mahiyetinde olan âmme ala

17 Bkz. http:/Av\vw.vnim.net/vergirehberi/tahsilat.htm. 7.1.2003 ; özbalcı, s.49-50; Bu konuda ayrıca bkz. Bereket, 
Zuhal, 6183 Sayılı Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükümlerinin ö zel Hukuktan Doğan Ala
cak Borç ilişkisine Uygulanması, Maliye ve Sigorta Yorumlan, Yıl 12, Sa.265, 1 Şubat 1998 , s.61; Belirtelim ki, 
647 SK md.5/son'da "Çektirilen hapis sitesi para cezasını tamamıyla karşılamamış olursa geri kalan paranın tah
sili için ilam Cumhuriyet Savcılığınca mahallin en büyük mal memurluğuna yerilir. Ve mal memurluğunca Am
me Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkmdald Kanuna göre infaz edilir." şeklindeki hüküm, bu durumun istisnasıdır. 
Ayrıca CMUK' nin 26, 46,342 veHMUK* nin 150. maddeleri gereğince verilen disiplin para cezalan 6183 sayılı 
Kanun hükümlerine tabi olarak tahsil olunur (Bkz. Kamer, Vehbi Kadri, Ceza ve Tedbir Kararlarının infazı ve Ce
zaevi idaresi, Adil Yayınevi, Ankara 2002, s.58-63)

18 Bilindiği gibi 647 sayılı Cezalann infazı Hakkında Kanunun 5 inci maddesi, para cezasını içeren ilâmın kesinleşti
ğinde Cumhuriyet Savcılığına verilmesi, Cumhuriyet Savcısının da bir ay içinde para cezasını ödemesi için hüküm
lüye usulü dairesinde bir ödeme emri tebliğ etmesi ve hükümlü tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içeri
sinde para cezasını ödemezse, Cumhuriyet Savcısının kararıyla bir gün onbin lira sayılmak suretiyle hapsedilmesi, 
para cezası yerine çektirilen hapis cezasının 3 yılı geçememesi hükmünü muhtevi bulunmaktadır. Para cezasının ta
munu ödendiğinde kişi serbest bırakılmaktadır.
Uygulamada para cezasına hükümlü kişi uzun süre yakalanmadığında, para değerindeki düşüş nedeniyle ceza cay- 
dıncı vasfını kaybetmekte, yakalandığında para cezasını ödeyerek hapis yatmaktan kurtulmaktadır.
Tasarıyla kesinleşmiş para cezasını geç ödemek suretiyle bundan çıkar sağlayanlann bu istifadelerine son vermek 
amacıyla, mahkemece para cezasına hükmolunduğunda, ödenmeyen para cezasından yıllık % 50 oranında gecikme 
zammı alınmasına da karar verilmesi esası geürilmektedir"(genel gerekçe).

19 6183 sayılı mme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ve 
ceza mahiyetinde olan âmme alacaklanna gecikme zammı uygulanmayacağına dair olan hüküm, para cezalanna ge
cikme zammı uygulanmasına ilişkin tasarıyla getirilen hükümle ters düşeceği cihetle, değişikliğe koşut olarak bu 
fıkra yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre uygulanan kaçakçılık, ağır kusur ve 
kusur cezalarından maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yazılı oran ve miktarlarda, ceza mahiyetinde olan diğer âm
me alacaklarından ise yıllık % 50 oranında gecikme zammı alınması öngörülmüştür (2. madde gerekçesi).
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caklarına gecikme zammı uygulanmayacağına dair olan hüküm "Gecikme 
zammı; 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre uygulanan vergi ziyaı ceza
larında bu madde uyarınca belirlenen oranda, mahkemeler tarafından ve
rilen ve ceza mahiyetinde olan âmme alacaklarında ise bu oranın yarısı 
ölçüsünde uygulanır" şeklinde değiştirilmiştir.

Bazı kanunlarda, kamu idareleri ve/veya kamu kurumlan tarafından tah
sil edilen bir kısım alacakların Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümlerine göre tahsil edilmesi gerektiği belirtildiğinden, bu alacak
lar da yine Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına gi
ren kamu alacaklarının takip ve tahsil usullerine tabi olacaktır. Örneğin. 2886 
sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre, "...Ecrimisil fuzuli şagil tarafından rı- 
zaen ödenmez ise... Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre tahsil olunur." (DİK md. 75/2).20

Kamu mâliyesinde parafiskal gelir olarak adlandırılan, bazı kamu kuru
mu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sosyal güvenlik kurumlarına özgü gelir 
çeşitleri vardır. Bu tür gelirlere sosyal sigorta primleri, belli kamu kurumu ni
teliğindeki meslek kuruluşlarının giriş ücretleri ile yıllık üyelik aidatları örnek 
olarak gösterilebilir. Bunlar, kamusal mali yüküm niteliğinde olmalarına rağ
men, kural olarak Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsa
mına dahil olmayıp, ancak özel kanunları ile bu statü tanınabilmektedir. Nite
kim, Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 80/4. maddesi "Kurumun, süresi içinde 
ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 21.07.1953 tarih ve 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümle
ri uygulanır..." hükmünü ihtiva ettiğinden, SSK alacakları da kamu alacak
larının statüsüne tabi olacaklardır21,22.

Emekli Sandığı Kanununa göre, sandık gelirlerini tahakkuk ettirmeyen, 
kanunda belirtilen süreler içinde kesmeyen veya göndermeyen kurumların ve 
ödeme (tediye) merkezlerinin, tahakkuk ve ödemeyle ilgili memurları ile so
rumlu muhasiplerinden bu paraların % 10 fazlasıyla birlikte ve Sandığın tale
bi üzerine Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre mahalli

20 Karakoç, s.41; Örneğin 1567 SK’nin 3 maddeleri gereğince verilen para cezalan ile 1918 SK göre hükmedilen taz
mini nitelikteki para cezalan (md. 56 gereğince) ve 353 SK gereğince askeri mahkemeler tarafından verilen istirdat, 
haciz ve tazminata dair hükümler (md.255 gereğince) 6183 sayılı Kanun hükümleri gereğince tahsil olunur (Bkz. 
Kamer, s.58-63)

21 Karakoç, s.41.
22 Bu hususta bkz. ve karş. Arslanköylü, Resul, Sosyal Sigortalar Kanunu Yorumu, Ankara 2003, 74 vd; Deynekli, 

Emel/ Kısa, Sedat, Faiz Hukuku, Ankara 2003, s. 17; Belirtelim ki 80. maddenin ilk şekline göre, primlerin süresin
de ödenmemesinin yaptırımı hem gecikme zammı hem de faiz olduğu halde, son şeklinde göre sadece gecikme zam 
ııııdır. Önceki metnin son fıkrasına göre gecikme zammının uygulandığı sürenin sonundan itibaren yasal faiz uygu
lanmakta iken, 1.6.1985 tarih ve 3203 SK’la yapılan değişiklikle, faiz yükümü metinden çıkarılmış sadece 6183 sa
yılı Kanun’da belirlenen gecikme zammı yükümü getirilmiştir. Ancak söz konusu yükümlülük işveren yönünden ge
çerli olup sigortalıyı bağlamaz (Arslankdylü, s.768).
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maliye teşkilatınca tahsil edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, kanunda belirtilen 
süreler içerisinde yatırılmayan Sandık geliri ise, kurumlarından % 30 faizi ile 
birlikte Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil edil
mektedir (ESK md. 17).23

Yüksek Öğretim Kanunu’na göre, yüksek öğrenim öğrencilerinin ödemek 
zorunda oldukları cari hizmet maliyetine öğrenci katkısını ödeme güçlüğü 
olan öğrencilere Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen harç 
kredilerinin zamanında geri ödenmemesi halinde, bunların Amme Alacakları
nın Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre mal sandıklarınca tahsil 
edilip Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ödenmesi gerekmektedir 
(YÖK md.46).24

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 1 inci maddesin
de Bütçe Kanunlarında belirtilen ya da özel kanun veya kanun hükmünde ka
rarnamelerle kurulmuş olan fon idarelerinin alacaklarından söz edilmediği ve 
"vergi benzeri mali yükümler" kavramına da yer verilmediği için, fon ala
caklarının Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine 
göre tahsil edilebilmesi ancak, fon alacaklarını düzenleyen kanunlarda, bu 
alacakların Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre tahsil 
edileceğine ilişkin hükümlere yer vermelerine bağlıdır. Örneğin 3238 sayılı 
Savunma Sanayiini Destekleme Fonuna ilişkin Kanunun 15’inci maddesin
de, fon gelirlerini zamanında ödemeyenler hakkında 6183 sayılı Kanunun uy
gulanacağı belirtilmektedir. Aynı şekilde, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Kanunu Ek Madde 1’e göre, bu kanuna göre oluşturu
lan Fon'un 4’üncü maddesinde belirlenen zorunlu gelirlerin tahsilinde; 3624 
sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme idaresi Baş
kanlığı Kurulması Hakkında Kanun’un 16’ncı maddesine göre, ödenecek air 
datlardan gecikenler hakkında 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.25

Bunun yanında 4389 sayılı Bankalar Kanunu 29.05.2001 tarih ve 24416 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4672 sayılı Kanun 
15/3. maddesiyle değiştirilmiş ve yapılan bu değişiklikle Fon kaynakları ile her 
türlü alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı 
hüküm altına alınmıştır.26

23 Karakoç, s.41.
24 Karakoç, s.42.
25 Karakoç, s.43.
26 Belirtelim ki ayııı değişiklikte, Fon’un, kendisine 14’üncü maddenin (6) numaralı fıkrasının (b) bendi ile verilen yetkiler 

çerçevesinde bankalardan devraldığı alacaklar için bu bentte belirtilen yöntemleri, 6183 sayılı Kanun hükümlerine başvur
maksızın uygulayabileceği hususuna açıklık kazandırılmış ve bu şekilde alacağın Fon tarafından devralınmasından sonra 
da bu yetkilerin kullanımına olanak sağlamak amacıyla Kanun"un 15’iııci maddesinin (3) numaralı fıkrasında değişikliğe 
gidilmiştir ("4672 Sayılı Bankalar Kanunu Üzerine Bir Değerlendirme" http:// www. activefinans. com/ active/ arşiv/ sa- 
yil9/ bankalarkanunu.html,7.1.2003); Bu konuda ayrıca bkz. Reisoğlu, Seza, Bankalar Kanununda 4672 Sayılı Yasa île 
Getirilen Değişiklikler (Prof. Dr. Seza Reisoğlu tarafından 13.06.2001 tarihinde İstanbul ve 25.06.2001 tarihinde Anka
ra’da verilen Konferans metni) (http://l94.133.171.194/ turkce/semiııer/Seza%20Reisoçlu%20 Tebliği %204672.doc), 
7.1.3003; Bereket, s.61.



Önemle belirtmek gerekir ki çeşitli kanunlarda Tahsili Emval Kanununa 
göre tahsil edileceği bildirilen her çeşit alacaklar hakkında da 6183 sayılı Ka
nun uygulanacaktır (6183 SK md.2)27,28.

6183 Sayılı Kanun’un uygulamaya girdiği tarihten bugüne kadar Maliye 
Bakanlığı’na gelen olaylar dolayısıyla kamu hizmeti uygulamasından doğan 
kamu alacakları kapsamına girdiği tespit edilerek mahalline bildirilen kamu 
alacakları şunlardır:29

-2510 Sayılı Iskan Kanunu’na ek 105 Sayılı Kanun’un 1. maddesin
de yazılı nedenlerden dolayı zorunlu iskana tabi tutulan kişilere, aynı 
Kanun’un 2. maddesi gereğince borçlandırılmak suretiyle verilen ve bu 
Kanun’u kaldıran 81 Sayılı Kanun’un 4/3. maddesi gereğince, Kanun’un 
uygulama tarihinden itibaren bir yıl içinde aylık eşit taksitlerle iadesi ge
reken sermayeler.

- 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun 14/8. maddesi gere
ğince %25 işe giriş keseneği olarak ödenmesi gereken paralar.

- 3293 Sayılı Sınai Müesseselerle Sigorta Şirketlerinde Kullanılan 
Ecnebilere Mukabil Türk Memur ve Mütehassıs Yetiştirilmesi Hakkında

27 Bu konuda bkz. Gülscvcn, s.37-40; özbalcı, s.63-75.
28 Özel kanunlarında, Tahsili Emval Kanunu’na yollama yapılmış olması nedeniyle 6183 Sayılı Kanun kapsamına gi

ren kamu alacaklarına aşağıdaki örnekler verilebilir (Bkz.Çelik, s. 12-13; özbalcı, s.65)
- 3524 Sayılı Kanun’un 3. maddesine göre milli emlak taksit bedelleri,
- 1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu’nun 88. maddesine göre mutemet avansları,
- 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun>19. maddesine göre alman değer paha bedelleri (belirtilen 19. maddede değer pa 
halann eşit taksitlerle beş yıl içinde Tahsili Emval Kanunu’na göre tahsil olunacağı, ilk seneye ait taksit ödenince 
gayrimenkul sahibi namına tescil edileceği ve geri kalan taksitler için bu gayrimenkulun ipotekli olacağı belirtilmiş- 
tir),
- 873 Sayılı Kanun’un 3. maddesine göre askeri teçhizatı seferiye bedelleri (anılan 3. maddede askeri araç gereçle
rin bedellerinden kısmen veya tamamen ödemeksizin ordudan ayrılan veya ölen ilgili kişilerin, bu bedellerin maaş
larından tevkifat ve maaşları yoksa menkul ve gayrimenkul mallarından Tahsili Emval Kanunu’na göre tahsil olu
nacağı belirtilmiştir),
- 2903 Sayılı Kanun’un 7. maddesine göre pamuk ıslah masrafları (adı geçen 7. maddede Tarım Orman ve Köy İş
leri Bakan lığı’nca tayin edilen çeşitlerden başka pamuk çeşitlerini eken veya karışığını ekenlerin tarlalarındaki pa
mukların, masrafları kendilerine ait olmak üzere sökülüp yok edileceği, bu masraflar verilmezse Bakanlık bütçesin
den ödeneceği ve Tahsili Emval Kanunu’na göre eken kişiden tahsil edileceği belirtilmiştir),
- 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun’un 7. maddesine göre asker ailelerine 
yapılacak yardımlar (anılan 7. maddede verilen yardımı dağıtmaktan kaçınanlardan, nakdi yardımların Tahsili Em
val Kanunu’na göne tahsil olunacağı belirtilmiştir),
- 442 Sayılı Köy Kanunu’nun 45. maddesine göre yolsuz sarf edilen köy paralan (belirtilen 45. madde bu paraların 
Tahsili Emval Kanunu’na göre köy muhtan ve ihtiyar heyeti üyelerinin mallan satılarak köylünün par asının ödene 
ceğini belirtilmiştir),
- 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Komnınası Hakkındaki Kanun’un 15. maddesine göre çiftçi mallarının konınma be
delleri,

29 Bkz.Çelik, s. 10-11 ve orada belirtilen yazarlar ile Dnş. Karar larına.
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Kanun’un 1. maddesine göre tüm sanayi kuruluşları ile sigorta şirketle
ri tarafından ödenmesi gereken uzman yetiştirme ücretleri.

- 7126 Sayılı Sivil Müdafaa Kanunu’nun 37. maddesi gereğince be
lediye ve özel idareler bütçesine konulan ödeneği, süresi içinde Sivil 
Savunma Fonuna yatırmayan ita amiri ve muhasebecilerden aranması 
gereken ödenekler.

- Kambiyo karşılık fonuna yatırılması gereken kambiyo satış primle
ri30.

- Devlet hastanelerinde tedavi edilenler için yapılan masraflar.
- İşletme imtiyazı sahiplerinin taahhüt ettikleri miktarda cevher el

de etmemesi (imar etmemesi) halinde 6309 sayılı Maden Kanunu’nun 
116. maddesinin uygulanmasından doğacak olan devlet hakkı.

Yukarıda sıralanan kamu alacaklarından başka Danıştay da bazı alacak
ların kamu hizmeti uygulamasından doğan kamu alacağı olduğunu saptamış
tır. Bunlar "ithalatta alınan teminat, akaryakıt istikrar fonu, kanal bağla
ma ücreti ve kanal temizlik ücretidir".

II -  KAMU (AMME) ALACAKLARINDA GECİKME ZAMMI
A - GECİKME ZAMMININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE ORANI
Gecikme zammının ceza niteliğinde olduğu belirtilmekte ise de, 6183 

Sayılı Kanunun 1. maddesinde açıkça belirtildiği üzere, fer’i  kamu alacağı 
niteliğindedir. Gerçekten hem anılan 1. madde gereği, hem de ölüm halinde 
ölen mükellefe ait olan gecikme zamlarının mirasçılar tarafından ödenmesi 
zorunluluğunun bulunması, yani ölümle düşmemesi nedeniyle gecikme zam
mı hukuki niteliği itibariyle ceza olmaktan uzaklaşmaktadır.31

6183 Sayılı Kanunun 51/1. maddesine göre,32 kamu alacağının ödeme 
süresi içinde (vadesinde) (6183 SK md. 37) ödenmeyen kısmına, vadenin 
bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı %9 (2002/3550 sayılı BKK ile 
% 7 f3 gecikme zammı uygulanacak ve ay kesirleri tam ay olarak hesap edi
lecektir.34

30 Türk Parasının Korunması Hakkındaki 1567 Sayılı Kanun’un, 6258 Sayılı Kanun’la değiştirilen 1. maddesine da
yanılarak hüküm altına alınmıştır, ancak 6258 Sayılı Kanun şu anda yürürlükte değildir.

31 Danıştay 7.D, 24.4.1968, E. 1967/1756, K.1968/814; Çelik, s.189-190; Gülsevaı, s.299; Atar, s.102 Deynekli, Ad
nan, İflasın Vergi Alacağının Tahsiline Etkisi, Yetkin Yayınları, Ankara 1998, s.53.

32 (Değişmeden önceki şekli: 3946 sayılı Kanunun 3’üncü maddesiyle değişen madde) Amme alacağının ödeme müd
deti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayn % 9 (96/7798 sayılı BKK ile 
% 15) gecikme zammı tatbik olunur. Ay kesirleri tam olarak hesap edilir.

33 29.03.2001 talihinden itibaren.
34 Yıllara göre değişen oranlar için aşağıdaki "Gecikme Zammı Oranlan” kısmına bakınız.

t
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Gecikme zammı, vergi borcunun zamanında ödenmemesinin bir bedeli 
olup, gecikme zammı oranı, borçların zamanında ödenmesini sağlayacak ka
dar yüksek, borcun ödenmesini olanaksız kılmayacak kadar düşük saptan
malıdır.35 Bu durumu öngören Yasama Organı Bakanlar Kurulıfna gecikme 
zammı oranının günün koşullarına uygun hale getirilebilmesi için yetki ver
miştir. Bakanlar Kurulu, gecikme zammı oranlarını aylar itibariyle topluca ve
ya her ay için ayrı ayrı % 10’una kadar indirmeye, bir katına kadar artırmaya 
ve gecikme zammı asgari tutarını 3 katına kadar artırmaya yetkilidir (6183 
SK md. 51/4),36 Bu nedenle söz konusu oranlar zaman içinde değişebile
ceğinden izlenmesi gerekir. Gecikme zammı asgari tutarı 500.000 TL37 ol
makla birlikte (6183 SK md. 51/2), herhangi bir üst sınırı mevcut değildir ve 
ödenmediği sürece uygulamaya devam edilir.38

Gecikme zammının önceden mükellefe bildirilmesi gerekmemekle birlik
te (6183 SK md. 52/2), gecikme zammı doğduktan sonra bunun fer’i bir ka
mu alacağı niteliğinde olması nedeniyle mükelleflerden 6183 sayılı Kanunun 
55. maddesine göre ödeme emri ile istenmesi gerekmektedir.39

Gecikme zammı, 4786 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda ve 
Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun’un 2. maddesiyle 6183 sayılı kanunun 51/3. maddesi değiştiril
meden önce40, cezalar dışında tüm kamu alacaklarına ve ceza niteliğinde 
olan kamu alacaklarından ise sadece vergi zıyaı cezasına uygulanabilir
ken (yani diğer cezalara uygulanamazken), değişiklikten sonra "...213 sayı
lı Vergi Usul Kanununa göre uygulanan vergi zıyaı cezalarında bu mad
de uyarınca belirlenen oranda, mahkemeler tarafından verilen ve ceza 
mahiyetinde olan âmme alacaklarında ise bu oranın yarısı ölçüsünde 
..."uygulanacaktır (6183 SK md. 51/3).

Bunun yanında gecikme zammı, teminata bağlanmış bulunan kamu 
alacaklarının ödenmemesi halinde de uygulanacaktır.41 Çünkü alacaklı 
kamu idaresi, borcun ödenmesi için vadenin son günü mesai saatine kadar 
beklemek zorundadır, aynı gün teminatı nakde çevirmesi olanaksızdır.42

35 Korkusuz, Mehmet, "Gecihııe Zaııum Oranı Gözden Geçirilmelidir”, Yaklaşım, Sa. 84, Aralık 1999, s. 59, 60 
(zkr.Çelik, s. 190); Aynı düşüncede: Çelik, s.190.

36 Maddenin değişmeden önceki ifadesi "...iki katma kadar artırmaya veya bu nispetleri % 30 una kadar indirmeye, 
yeniden kanunî hadlerine getirmeye ve gecikme zammı asgarî miktarını 10 katma..." şeklindedir.

37 Değişmeden önceki şekli 5.000 TL'dir.
38 Yıllara göre değişen oranlar için aşağıdaki "Gecikme Zammı Oranlan" kısmına bakınız.
39 Bu konudaki Danıştay karan için bkz.Çelik, s. 190 dn.34'te zikredilen esere; Aynı düşüncede : Çelik, s. 190.
40 (4786 sayılı Kanunun 2 inci maddesiyle değişmeden önceki fıkra) 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre uygulanan 

(4369 sayılı Kanunun 81/B-3 üncü maddesi ile değişen ibare) vergi ziyaı cezası (Değişmeden önceki şekli kaçakçı
lık, ağır kusur ve kusur cezalan) hariç olmak üzere ceza mahiyetinde olan amme alacaklarına gecikme zammı tat
bik edilmez.

41 Deynekli, s.53 .
42 Bu konudaki Danıştay karan için bkz.Çelik, s. 191 dn.35'te zikredilen esere; Aynı düşüncede : Çelik, s. 190.
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Verginin tarhı aleyhine vergi mahkemesinde dava açıldığı takdirde, ver
gi mahkemesinin kararına kadar vergi tahakkuk etmeyeceğine göre, gecikme 
zammı uygulaması söz konusu olamayacak, ancak ödeme emrine karşı da
va açılması halinde, gecikme zammı uygulanacaktır. Zira ödeme emrine kar
şı dava açılması tahsilatı durduran bir neden değildir.43

Süreleri durduran nedenlerin ortadan kalkmasından sonra kamu borçlu
larının ödevlerini yerine getirmeleri halinde, ödevler süresinde yerine getiril
miş sayılacağından süreleri uzatan hallerin varlığı durumunda (mücbir 
sebep, zor durum ve ölüm hallerinde) gecikme zammı uygulanamaz.44 Sü
relerin hesabında VUK hükümleri uygulanacaktır (6183 SK md.8)

6183 Sayılı Kanun'un 35. maddesinde asli-fer’i kamu alacakları ayırımı 
yapılmaksızın, mükelleflerden alınamayan veya alınamayacağı anlaşılan ka
mu alacaklarından kanuni temsilcilerin şahsi mal varlıkları45 ile sorumlu tutul
dukları hükme bağlandığından, gecikme zammı, borcunu vadesinde öde
memiş bulunan tüm kamu borçlularından istenebileceği gibi, kanuni 
temsilciden de istenebilecektir.'16

6183 Sayılı Kanun 52/3. maddesinde, kamu alacağının aslının ödenme
sinin, gecikme zammının takip ve tahsiline engel olmayacağını belirtmiştir. 
Belirtelim ki, fer’i bir kamu alacağı olan gecikme zammının takip ve tahsili de 
6183 Sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacaktır.47

Gecikme faizi ve gecikme zammı üzerinden tekrar gecikme zammı 
hesaplanmaz.48

Yargıtay’ın gecikme zammına tekrar faiz yürütülüp yürütülemeyece- 
ği konusundaki kararları istikrarlı değildir. Gerçekten 11. Hukuk Dairesi, 
Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğinde yer alan gecikme zammının faiz niteliğinde 
olduğunu kabul ederek, gecikme zammına faiz yürütülmesini BK’nun 104/son 
maddesine aykırı bulmuş,4919. Hukuk Dairesi ise gecikme zammının faiz ni
teliğinde olmadığını kabul ederek asıl alacak ve gecikme zammı toplamı üze
rinden temerrüt tarihinden itibaren faiz istenebileceğini belirtmiştir.50 Keza

43 öncel /Kumrulu/ Çağan, s.128 (zkr.Çelik, s. 190); Aynı düşüncede : Çelik, s.190; Karş. özbalcı, s. 503-504.
44 Çelik, s .l91; Gülseven, s.299.
45 Çelik, s. 191.
46 Ayrıntı için bkz: özbalcı, s.355-274; Korkmaz, Şirin, 6183 Sayılı Kaıuııı, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog* Yıl 

14, Sa. 134 .
47 Çelik, s.191.
48 özbalcı, s.504; Aksi fikirde: Kaneti, Selim, Vergi Hukuku, Filiz Kitabevi, 2. Bası, İstanbul 1989, s.446.
49 1 l.HD, 28.5.1991, 90-ı964/3555 (Eriş, Gönen, Açıklamalı İçtihadı Türk Ticaret Kanunu, Ticari İşletme ve Şirket 

ler, Ankara 1992» s. 149); Dcynekli/Kısa. s.l 7
50 19.HD 2.10.1995, 5641/7771; aynı yönde 21.HD 11.6.2001, 4373/4633 (YKD 2001/12 s.1867-1868); Deynekli/Kı- 

sa, s.17.



Dr. Çetin ARSLAN 515

HGK ve 21. Hukuk Dairesi gecikme zammına faiz yürütülebileceğini, 10. Hu
kuk Dairesi yürütülemeyeceğini kabul etmektedir.61

B- GECİKME ZAMMININ UYGULANMA SURESİ52
6183 Sayılı Kanun’un 52/1. maddesine gecikme zammı;
- kamu alacağının tecilinde; tecilin yapıldığı,
- iflas halinde; iflasın açıldığı,63
- aciz halinde; bu durumun sabit olduğu güne kadar, 
uygulanabilir. Başka bir ifade ile bu hallerin ortaya çıkmasıyla gecik

me zammı uygulaması sona erer. Gerçekten söz konusu hükme göre, ka
mu alacağına gecikme zammının uygulanma süresi; tecil halinde kamu ala
cağının vadesi ile tecil talebinin kabulü arasındaki süre, iflas halinde kamu 
alacağının vadesi ile iflas masasının kurulduğu tarih arasındaki süre54 ve ni
hayet aciz halinde ise kamu alacağının vadesi ile aciz belgesinin düzenlen
mesi tarihi arasındaki süredir.66

Mücbir sebeplerin varlığı halinde, bu sebep ortadan kalkıncaya kadar 
VUK’daki süreler işlemeyeceğinden (md.15) gecikme zammının uygulanma
ması gerekir.66

iflasın kaldırılması durumunda (IİK md.182), iflasın açılmasıyla sona ere
ceği açıkça belirtilen gecikme zammı tekrar uygulanması mümkün değildir.67

iflas konkordatonun tasdiki nedenine dayanılarak kaldırılmışsa, iflasın 
kaldırılmasından sonraki dönem için gecikme zammı istenebilir.68

SSK prim alacakları için, iflasın açılmasından sonra da gecikme 
zammı uygulanır,59

C - KÖYLERDE GECİKME ZAMMI UYGULAMASI 
6183 Sayılı Kanun’un 53. maddesinde, köylerde gecikme zammının uy

gulanmasına yönelik özel hükümler vazedilmiş olup, buna göre, Maliye Ba
kanlığınca belirlenen ve ilan edilen vergiler hariç olmak üzere, belediye 
sınırları dışındaki köylerde tahsildarlar tarafından tahsil olunan kamu alacak

51 10. HD, 13.10.2000, 6003/6188: aynntı için bkz.Anlanküylü, s.768 vd..
52 Aynntı için 378 Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliğine bakınız.

*53 İflasın vergi alacağına etkisi ile ilgili ayrıntılı bilgi için DcyDckti'nin ınonografrk çalışmasın bakınız.
54 Bu durumun 1İK’ un 196. maddesi ile çelişkili olduğu ve ana paralar ödendikten sonra para artarsa özel hukuktan 

kaynaklanan alacaklarda faiz tahakkuk ettirilmesinde olduğu gibi kamu alacaklarında da gecikme zammı tahakkuk 
ettirilmesi konudaki görüş/karşı görüş ve tartışmalar için bkz. Deynekli, s.67-70.

55 Çelik, s. 192; Deynekli, s.54,67.
56 Deynekli, s.54, 67 ve dn.6.
57 Deynekli, s.167-168; Aksi Fikir: Pekçamtez, İflasın Kaldırılması (2), s.926 vd.(zkr. Deynekli. s. 168).
58 Deynekli, s. 169.
59 YİBK, 22.11.1991, 5/4 (YKD, 1992/1, s.5-28).
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ları ödeme süresi içinde ödenmediği takdirde, bunlar için sadece %10 gecik
me zammı uygulanır (6183 SK md.53/1).60

Belirtelim ki, %10 oranındaki bu gecikme zammı, tahsildarın köye gelme
diği her ay için ayrı uygulanmayacak, borcun tamamını ödeme sırasında bir 
defaya mahsus uygulanacaktır.61

Maliye Bakanlığı, anılan hükümden doğan yetkisini kullanmış ve gelir, 
kurumlar, katma değer ve motorlu taşıtlar vergilerini bu hükmün dışına 
çıkartmıştır (378 Sıra No’lu Tahsilat Genel Tebliği). Buna göre sıralanan 
dört vergi için genel hükümlere göre gecikme zammı uygulanacak, ancak 
bunların dışındaki tüm kamu alacakları için anılan 53. madde tatbik edilecek
tir.62

Ödeme süresi geçmiş olmasına rağmen tahsildarın gidemediği köylerde
ki borçlulara bu zam, tahsildarın ilk uğradığı zaman içinde borçlarını ödeme
dikleri takdirde uygulanacaktır. Başka bir anlatımla, kamu borcunun ödenme
sindeki gecikme, tahsildarın köye gelmesine rağmen ödenmemiş olması ha
linde ortaya çıkmakta, genel hükümlere göre gecikme zammı vadenin bittiği 
günü izleyen günden itibaren başlamakta iken, köylerde tahsildarın ilk uğra
dığı zaman içinde borçlarını ödemedikleri takdirde gecikme zammı işlemeye 
başlamaktadır.63 .

D- GECİKME ZAMMI TABLOSU64

GENEL TEBLİĞ 
NO

UYGULAMA TARİHLERİ ORANI

359 01/01/1981 - 29/02/1984 Tarihleri arasında 1 .Ay 10%

Diğer Aylar için Aylık 3%

367 01/03/1984 - 31/08/1985 Tarihleri arasında 1 .Ay 10%

Diğer Aylar için Aylık 4%

370 01/09/1985 - 31/05/1988 Tarihleri arasında 1 .Ay 10%

Takip Eden 5 Ay için Aylık 7%
Diğer Aylar için Aylık 5%

372 01/06/1988 - 31/12/1988 Tarihleri arasında ilk 3 Ay 10%

Takip Eden 3 Ay için Aylık 8%

Diğer Aylar için Aylık 6%

375 01/01/1989 - 31/12/1989 Tarihleri arasında ilk 4 Ay için Aylık 10%

Diğer Aylar için Aylık 7%

378 01/01/1990 - 29/12/1993 Tarihleri arasında Tüm Aylar için Aylık 7%

60 Çelik, s .l92: Gülseven, s.322; özbalci, s.543-545.
61 Çelik, s. 192 Gülseven, s.322; özbalci, s.543-545.
62 Çelik, s .l92 Gülseven, s.322; özbalci, s.543-545.
63 Çelik, s.192-193 Gülseven, s.322; özbalci, s.543-545.
64 Tablo http://www.vmm.net/vergirehberi/tahsiIat.htiiVden alınmıştır.
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381 30/12/1993 - 07/03/1994 Tarihleri arasında Tüm Aylar için Aylık 9%

383 08/03/1994 - 30/08/1995 Tarihleri arasında Tüm Aylar için Aylık 12%

389 31/08/1995 - 31/01/1996 Tarihleri arasında Tüm Aylar için Aylık 10%

391 01/02/1996 - 08/07/1998 Tarihleri arasında Tüm Aylar için Aylık 15%

403 09/07/1998 - 19/01/2000 Tarihleri arasında Tüm Aylar için Aylık 12%

408 20/01/2000 - 01/12/2000 Tarihleri arasında Her Ay için * 6%

411 02/12/2000 - 28/03/2001 Tarihleri arasında Her Ay için 5%

415 29/03/2001 - 30/01/2002 Tarihleri arasında Her Ay için 10%

422 31/01/2002 Tarihinden itibaren Her Ay için 7%

III- KAMU ALACAKLARINDA GECİKME FAİZİ
A- GECİKME FAİZİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE ORANI
1983 yılına kadar vergi ile ilgili ödevlerini kısmen veya tamamen yerine 

getirmeyerek, vergilerin kanunlarında belirtilen zamanlarda tahakkuk etmesi
ni engelleyen mükelleflerden faiz veya herhangi bir ek ödeme alınması söz 
konusu olamamakta, bu durum ise, kamu alacağı tahakkuk etmiş, fakat va
desinde ödemede bulunmamış mükellefle, kamu alacağını tahakkuk ettirme
miş mükellef arasında, karşılaştıkları müeyyideler açısından eşitsizliğe ne
den olmaktaydı. Gerçi gecikme zammı uygulaması vardı, ancak, bu uygula
ma sadece tahakkuk etmiş fakat vadesinde ödenmemiş kamu alacaklarına 
uygulanmakta, bu nedenle kamu borcunu hiç tahakkuk ettirmemiş veya eksik 
tahakkuk ettirmiş mükelleflere gecikme zammının uygulanamaması nedeniy
le, sistemde boşluk bulunmaktaydı. Başka bir ifade ile, kamu alacağının ta
hakkukunu engelleyen mükelleflere vergi cezalarının dışında bir yaptırım uy
gulanamamaktaydı. Bu nedenle 21.01.1983 tarihinde 2791 Sayılı Kanun’la 
Vergi Usul Kanunu’nun 112. maddesinde değişiklik yapılmış ve ihtilaflı tarhi- 
yatlarda tecil faizi oranında faiz alınması uygulaması başlatılmış ve daha 
sonra 01.01.1986 tarih ve 3239 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nun 112. 
maddesinde tekrar değişiklik yapılarak daha geniş kapsamlı olan günümüz
deki gecikme faizi uygulamasına geçilmiştir.65

Gecikme faizi, Vergi Usul Kanunu’nun kapsamında bulunan vergi, re
sim ve harçların zamanında tahakkuk ettirilmemesi nedeniyle kamunun uğra
dığı zararı gidermek amacıyla tahsil edildiğinden, gecikme faizi ceza değil, 
tazminat olarak algılanması doğru olacaktır. Gerçekten ölüm halinde mirası 
kabul eden mirasçılar tarafından da ödenmesi zorunluluğu söz konusu olan,

65 Çelik, s. 193.
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gecikme faizinin bu özelliği onu cezadan çok tazminat niteliğini ortaya koy
maktadır.66

Gecikme faizi, gecikme zammı oranındadır (VUK md. 112/3). Bu du
rumda gecikme zammı oranındaki değişiklikler, doğrudan gecikme faizi uygu
lamasında da değişikliğe neden olacaktır. Gecikme faizinin hesaplanma
sında, gecikme zammının aksine, ay kesirleri dikkate alınmaz.

B- GECİKME FAİZİNİN UYGULANMA SURESİ
Gecikme faizi, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlarda;
- Dava konusu yapılmadan kesinleşen vergilerde, normal vade tarihi ile 

son yapılan tarhiyatın tahakkuk tarihi arasında (daha açık bir ifadeyle, normal 
vade tarihi ile dava açma süresi olan 30 günün sonu arasında),

- Dava konusu yapılan vergilerde; ödeme yapılmamış kısmına, normal 
vade tarihi ile yargı organının kararının tebliği tarihi arasında,

- Uzlaşılan vergilerde; uzlaşılan vergi tutarına, verginin normal vade tari
hi ile uzlaşma tutanağının imzalandığı tarih arasında,

gecikme faizi uygulanır (VUK md. 112/3).
Gecikme zammının iflasın açılmasıyla duracağı 6183 SK md.52’de açık

ça zikredildiği halde, gecikme faizinin durup durmayacağı konusunda bir dü
zenleme mevcut değildir. Ancak gerek Danıştay, gerekse Yargıtay isabetli bir 
şekilde VUK md.112’de öngörülen gecikme faizinin iflasın açılmasından son
ra tahakkuk ettirilmeyeceğim kabul etmiştir.67

İflasın kapanması durumunda, gerek basit (IİK md.218), gerekse adi 
tasfiyede (IİK md.219) öngörülen sürelerde, iflas masasına bildirilmeyen ve 
İİK md.236 uyarında deftere yazdırılmayan vergi alacakları sona ermemekle 
ve tamamı iflastan sonra istenebilmekle birlikte (IİK md.253), bu alacaklara 
faiz istenemez.68

İflasın konkordatonun tasdiki nedenine dayanılarak kaldırılması ih
timalinde, vergi alacağı konkordato hükümlerine tabi değilse de, vergi idare
si iflasın açılmasından, iflasın kaldırılmasına kadar geçen dönem için sadece 
kanuni faiz isteyebilecektir.69

IV -GECİKME ZAMMI İLE GECİKME FAİZİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
Gecikme zammı ile gecikme faizi arasındaki farklılıklar ve benzerlikler 

konunun daha net bir şekilde ortaya konabilmesi için aşağıdaki şekilde bir 
mukayeseye tabi tutulabilir.70 ,

66 Çelik, s. 193-194; Korkmaz, Şiıin, 6183 Sayılı Kanun, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, Yıl 14, Sa.134, Haziran 
1999, s.93.

67 D nş.ll.D , 6.11.1995, 2201/2904; Yargıtay 19. HD, 18.4.1996, 1902/399; Aynı fikirde: Deynekli, s.70.
68 Deynekli. s. 178.
69 Deynekli, s.169: 19. HD, 7.5.1996, 1658/4371.
70 ÇeÜk, s.195-196.



A- BENZERLİKLER
1- Her ikisi de ceza niteliğinde değildir.

2- Her ikisi de fer*i alacaktır.

3- Gerek bileşik gecikme zammı, gerekse bileşik gecikme faizi uygulan
maz.

4- Her ikisi de aynı oranda uygulanır.

5- Her ikisi de ölümle düşmez, mirasçılara geçer.

B- FARKLILIKLAR
1- Gecikme zammı 6183 Sayılı Kanun’da, gecikme faizi ise Vergi Usul 

Kanunu’nda düzenlenmiştir.
2- Gecikme zammı tüm kamu alacaklarına, gecikme faizi ise Vergi Usul 

Kanunu kapsamına giren vergi, resim ve harçlara uygulanır.
3- Gecikme zammı tahakkuk etmiş kamu alacağının vadesinin geçmesi 

halinde, gecikme faizi ise tarhiyatın gecikmesi nedeniyle ödemenin gecikme
si halinde uygulanır.

4- Gecikme zammında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır. Gecikme 
faizinde ise ay kesirleri dikkate alınmaz.

5- Gecikme zammı vade tarihi ile ödeme tarihi arasına, gecikme faizi ise 
vade tarihi ile tahakkuk tarihi arasına uygulanır.

6- Gecikme zammı asgari tutar belirlenmiştir (500.000 TL). Oysa gecik
me faizinin asgari tutarı yoktur.

7- Gecikme zammını durduran haller düzenlenmiştir(tecil yapılması, ifla
sın açılması, aciz halinin tespit edilmesi). Buna karşın gecikme faizini durdu
ran haller düzenlenmemiştir.71

V- YARGI KARARLARI
• Konkordato tasdiki nedeniyle iflasın kaldırılmasında faiz

"...İstanbul Defterdarlığı tarafından iflasın kaldırılması için hazine vekiline yetki 

verilmiş ve hazine vekili tarafından 20.7.1994 tarihli dilekçe ile iflasın kaldırılmasına 

muvafakat edilmiştir. Alacaklı hazine vekili tahsil edilemeyen faiz alacağı varsa 

borçludan talep etmesine yasal bir engel bulunmamaktadır. İİK’nun 182. madde

si hükmü gözetilerek iflasın kaldırılmasına karar verilmesinde usul ve yasaya aykırılık 

bulunmamaktadır" (19. HD, 7.5.1996, 1658/4371).
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♦ İflasın açılmasından sonra gecikme faizi tahakkuk etmez.
"Ankara Asliye 2. Ticaret mahkemesinin 18.3.1998 Gün ve E: 1988/118, 

K:1988/300 Sayılı Kararıyla iflasına karar verilen şirketin 1988 yılı Şubat ve Mart ay
larına ilişkin katma değer vergisi beyannamesinin verilmemesi nedeniyle takdir komis
yonu kararıyla belirlenen matrah üzerinden yapılan kaçakçılık cezalı katma değer ver
gisi tarhiyatı üzerinde varılan uzlaşma sonucunda uzlaşılan katma değer vergisine 
ilişkin olarak gecikme faizi tahakkuk ettirilmiştir. Ankara 5. Vergi Mahkemesi
13.4.1994 Gün ve E:1994/188, K: 1994/453 Sayılı Kararıyla, 2004 Sayılı İcra ve İflas 
Kanunu’nun 195. maddesinde, borçlunun gayrimenkul mallarının rehni suretiyle temin 
edilmiş olan alacaklar müstesna olmak üzere iflasın açılmasının müflisin borçlarını 
muaccel kılacağı, iflasın açıldığı güne kadar işlemiş faiz ile takip masraflarının ana 
borca ilave edileceğinin belirtildiği, aynı Kanun’un 196. maddesinde ise rehin ile temin 
edilmemiş bütün alacakların faizlerinin iflasın açılması ite müflise karşı işlemeyeceği
nin hükme bağlandığı, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu1 nun 3239 Sayılı yasa ile değişik 
1121 maddesinde ikmalen, re’sen ve idarece yapılan tarhiyatlara uygulanacak gecik
me faizinin, kendi vergi kanununda belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme iliş
kin normal vade tarihinden baş-layacağı belirtilmiş olup, Ankara Asliye 2 Ticaret mah
kemesinin 18.3.1988 Tarihli kararıyla yükümlü şirketin iflasına ve iflasın 11.3.1988 ta
rihinde açıl-masına karar verildiği ve bu tarihin uyuşmazlığa konu 1988 yılı Şubat ve 
Mart dönemlerine ait katma değer vergilerinin vadelerinden önce olması nedeniyle uz
laşılan katma değer vergisi üzerinden gecikme faizi tahakkuk ettirilmesinde anılan ya
sanın 196. maddesine uyanık görülmediği gerekçesiyle gecikme faizini terkin etmiştir. 
Vergi dairesi tarafından uzlaşılan katma değer vergisi üzerinden hesaplanan gecikme 
faizinde yasa hükümlerine aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek kararın bozulması iste
nilmektedir. Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın da
yandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumun
da görülmemiştir. Bu nedenle temyiz isteminin reddine, kararının onanmasına oybir
liği ile karar verdi" D. 11. D. 6.11.1995, 2201/2904 (Kızılot, Şükrü, Danıştay Kararla
rı ve Muktezalar 1995, s. 843-844).

• İflasın açılmasından sonra gecikme faizi tahakkuk etmez.
"Davacı vekili, iflasına karar verilen ve tasfiye işlemleri devam eden müflis şirke

tin vergi borcunun iflas masasına kaydı talebinin iflas idaresince reddedildiğini, red ka
rarının geçerli bir hukuki nedene dayanmadığını ileri sürerek 369.447.892.-TL.’nın if
las masasına kayıt ve kabulüne karar verilmesini talep etmiştir. Dayalı iflas idaresi ce
vap vermemiş ve duruşmalara gelmemiştir. Mahkemece davacı Vergi'İdaresinin ifla
sı tarihi itibariyle 162.944.685.-TL. alacağı bulunduğu. 20.3.1987 tarihinde iflas açıldı
ğından 1988 yılında yürürlüğe giren 3505 sayılı Yasanın uygulanamayacağı gerekçe
siyle 162.944.685.-TL.’nın iflas masasına kayıt ve kabulüne karar verilmiş, hüküm da
vacı hazine vekilince temyiz edilmiştir. Vergi Usul Kanunu’nun 112. maddesinde ik
malen, re’sen ve idarece tarh edilen vergilerde, bu vergilerin ilgili oldukları dönemde
ki normal vade zamanlarından (a) ve (b) fıkralarında belirtilen zamanlara kadar geçen 
süre için, vergi asılları üzerinden 6183 Sayılı Kanuna göre tespit edilmiş olan gecik
me zammı oranında gecikme faizi alınacağı hükme bağlanmıştır. Ancak iflas halin
de 6183 Sayılı Yasanın 52. maddesinde iflasın açıldığı tarihe kadar gecikme 
zammı uygulanabileceği düzenlemesi karşısın da iflas tarihinden sonrası için 
gecikme zammı uygulanması ve bunun iflas masasına kaydı mümkün değildir.
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Mahkemece bu yön gözetilerek verilen kararda bir isabetsizlik bulunmamaktadır." (19. 
HD, 18.4.1996, 1902/399).

♦ 6183 sayılı Kanunun 52. maddesinde yer alan hükmün iflas halinde iflasın 
açıldığı tarihten önce tahakkuk etmiş vergiler için gecikme zammı uygulanama
yacağı şeklinde yorumlanması gerekir.

1983 yılında iflasına karar verilen davacı şirket tarafından ihtirazı kayıtla verilen 
1988 tasfiye ara dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde tahakkuk ettiri
len vergilerin kanuni süresinde ödenmemesi nedeniyle hesaplanıp vergi aslına dö
nüştürülen gecikme zammının tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinin iptali iste
miyle açılan davayı; uyuşmazlığın, iflasına karar verilen şirketten gecikme zammı is
tenip istenemeyeceğine ilişkin olduğu. İflas halindeki şirketçe verilen tasfiye dönemi 
ara beyannamelerine göre, vergi tahakkuk ettirilmesinde yasaya aykırılık bulunmadı
ğı, bu vergiler nedeniyle hesaplanan gecikme zamlarının ne şekilde alınacağının 
6183 sayılı Kanunun 51,52 ve 53. maddelerinde düzenlendiği, 52. maddenin ilk fıkra
sında gecikme zammının uygulama süresinin, kamu alacağının tecilinde tecilin yapıl
dığı, iflas halinde iflasın açıldığı tarihe kadar olan süre olduğunun açıklandığı, buna 
göre, iflas kararında önce tahakkuk etmiş bir verginin kısmen veya tamamen ödenme
mesi nedeniyle doğacak gecikme zammının, iflas kararının verildiği güne kadar he
saplanabileceği, söz konusu maddede, iflasın devam ettiği süre içinde, ara dönemler 
için tahakkuk edecek vergilerle ilgili açık bir ifade yok ise de, maddenin yazılış tarzın
dan, iflas devam ettiği sürece bu zammın işlemeyeceği, ara dönemler içinde bu şekil
de işlem yapılacağının anlaşıldığı, bu nedenle iflas hali sürmekte iken 1988 tasfiye ara 
dönemi için tahakkuk ettirilen vergiye gecikme zammı tahakkuk ettirilmesinde anılan 
madde hükmünün özüne, amacına dolayısıyla yasaya uyarlık görülmediği gerekçesiy
le kabul ederek ödeme emrinin iptaline karar veren Denizli Vergi Mahkemesinin
28.8.1991 gün ve K: 1991/541 sayılı kararını onayan Danıştay Üçüncü Dairesinin
11.3.1993 gün ve 1992/1 179 sayılı kararının; 6183 sayılı kanunun 52.maddesine gö
re iflas kararının verildiği tarihe kadar olan kesinleşmiş vergi borçları için iflas kararı
nın alındığı tarihten sonra gecikme zammı hesaplanmayacağı,'madde hükmünün if
las kararının verildiği tarihten sonra verilen beyannamelere dayanılarak tahakkuk et
tirilen amme alacağına uygulanma imkanının bulunmadığı ileri sürülerek düzeltilmesi 
istemidir.

Kararın düzeltilmesi istemi, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. 
maddesinin 1/C bendi hükmüne uygun bulunduğundan düzeltme isteğinin kabulü ile 
Danıştay Üçüncü Dairesinin 11.3.1993 gün ve E:1992/1272, K: 1992/1179 sayılı ka
rarı ortadan kaldırıldıktan sonra dosya yeniden inöelendi.

Uyuşmazlık, iflas idaresi tarafından verilen tasfiye ara dönemine ait kurumlar ver
gisi beyannamesi üzerinde tahakkuk ettirilen vergilerin kanuni süresinde ödenmeme
si nedeniyle gecikme zammı hesaplanıp hesaplanamayacağına ilişkin bulunmaktadır.

Tasfiye, tüzel kişiliği haiz ticaret şirketlerinin fesih veya infisah veya iflası üzeri
ne şirket mevcutlarının, alacaklarının ve borçlarının tayin ve tespiti ile alacakların tah
sil edilmesi, mevcutların nakde çevrilmesi ve borçların tediyesi, geri kalanında kanun 
ve ana sözleşme hükümlerine göre şirket ortaklarına dağıtılmasını sağlayan muame
leler topluluğudur. Bu tanıma göre iflasının açılmasına karar verilen bir tüzel kişilik tas
fiye haline girmektedir.
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Tasfiye haline giren bir şirket hakkında uygulanacak hükümler 5422 sayılı Ku
rumlar Vergisi Kanununun 30 ila 35. maddelerinde yer almaktadır. Tasfiye dönemini 
düzenleyen 30. maddede, her ne sebeple olursa olsun tasfiye haline gören kurumla- 
rın vergilendirilmesinde hesap dönemi yerine tasfiye döneminin kaim olacağı, tasfiye 
döneminin kurumun tasfiye haline girdiği tarihten başlayacağı ve bu tarihten aynı tak
vim yılı sonuna kadar olan dönem ile bu dönemden sonraki her takvim yılının müsta
kil bir tasfiye dönemi sayılacağı, tasfiyenin nihayet buldtığu, dönemin sonunda tasfiye 
kar ve zararının kati olarak tespit edileceği ve evvelce verilmiş olan tasfiye beyanna
melerinin bü neticeye göre ıslah edileceği, tasfiye zararla kapanırsa, evvelce verilmiş 
tasfiye beyannamelerine müsteniden tahsil edilmiş, vergilerin iade edileceği, tasfiye 
memurlarının sorumluluğunu düzenleyen 34. maddede ise tasfiye memurlarının kuru
mun tahakkuk etmiş vergileri ile tasfiye beyannamelerine göre hesaplanan vergileri 
ödemeden veyahut bu vergilerle diğer itirazlı tarhiyat için karşılık ayırmadan, İcra ve 
İflas Kanununun 206. maddesinin 6. sırasında yazılı alacaklılara ödeme ve ortaklara 
paylaştırma yapılamayacağı, aksi takdirde bu vergilerin asıl ve zamlarından ve vergi 
cezalarından şahsen ve müteselsilin sorumlu olacakları, vergi aslı ve zamlarının ken
disine paylaştırma yapılan ortaklardan da aranabileceği, ortaklardan tahsil edilmiş 
olan vergi asılları için ayrıca tasfiye memurlarına müracaat edilemeyeceği, tasfiye me
murlarının, bu madde gereğince ödedikleri vergilerini aşıtlarından dolayı, tasfiyeden 
hisse alan ortaklara, paylaştırma yapılmışsa veya ortaklanın tasfiye payları vergileri 
karşılamaya yetmezse alacaklarının tamamen veya kısmen tahsil eden alacaklılara 
rücu edebilecekleri hükme bağlanmış olup aynı yönde bir düzenlemeye 6188 sayılı 
kanunun 33. maddesinde de yer almıştır. Bu maddelere göre tasfiye memurlarına ver
gi aslı bakımından rücu imkanı tanınmışken, zam ve cezalar için böyle bir olanak bu
lunmamaktadır.

Öte yandan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka-nun’un 
52. maddesinde, gecikme zammının tatbik müddetinin, amme alacağının tecilinde te
cilin yapıldığı, iflas halinde iflasın açıldığı, aciz halinde bu durumun sabit olduğu güne 
kadar olan müddet olduğu hükme bağlanmıştır. Madde hükmüne göre iflasın açıldığı 
tarihten önce tahakkuk etmiş bir verginin kısmen veya tamamen ödenmemesi nede
niyle doğacak gecikme zammı, iflasın açıldığı güne kadar hesaplanabilecektir. Ancak 
söz konusu maddede iflasın devam ettiği süre içinde, tasfiye dönemleri için tahakkuk 
edecek vergilerle ilgili açık bir ifade yer almamakla birlikte, yukarıda yer alan madde 
hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, iflasın açılması ile iflas eden hükmi şah
sin bütün malvarlığı ve alacakları üzerindeki tasarruf yetkisinin iflas idaresine geçtiği, 
iflas idaresinin alacakları tahsil ve borçları ödeme suretiyle tasfiyeyi gerçekleştirece
ği, bunu yaparken de masanın menfaatlerini gözetmek zorunda olduğu, iflas eden şir
ketin tahakkuk etmiş vergileri ile tasfiye beyannamelerine göre hesaplanan vergileri 
ödemek veya bu vergilerle diğer itirazlı tarhiyat için karşılık ayırmak durumunda bu
lunduğu, aksi takdirde bu vergilerin asıl ve zamlarından ve vergi cezalarından şahsen 
ve müteselsilen sorumlu olacağı, tasfiye memurunun tahakkuk etmiş vergileri ödeme
si durumunda bunun asıl borçluya rücu edebileceği, kendi kusurundan dolayı öden
meyen vergiye bağlı olarak doğacak zam ve cezalardan dolayı sorumluluğu olduğun
dan rücu edemeyeceği, bu itibarla 6183 sayılı Kanunun 52. maddesinde yer alan 
hükmün iflasın açılmasına karar verildiği tarihten önce tahakkuk etmiş vergi 
borçları için uygulanacağı sonucuna varıldığından, kesilen gecikme zammımda 
ve bunun vergi aslına dönüştürülmesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır:
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Açıklanan nedenlerle, Vergi Dairesi Müdürlüğünün temyiz isteminin kabu-lü ile Vergi 
Mahkemesi kararının bozulmasına karar verildi (Dnş 3. D, 1.3.1994, 93-1657/651).

♦ Gelir vergisim ali denge vergisi ve bunların gecikme cezasının ipotekli 
alacağa karşı önceliği bulunmamaktadır.

İİK.nun 100. maddesi, ilk haciz üzerine satılan malın tutarı vezneye girinceye ka
dar aynı derecede hacze iştirak edebilecek alacaklılar arasındaki sırayı düzenlemek
tedir. Yine anılan kanunun 140. maddesinde de satış tutarı bütün alacaklıların alaca
ğını tamamen ödemeye yetmez ise, icra dairesinin alacaklıların sıra cetvelini yapaca
ğını ve alacaklıların 206. maddesi gereği iflas halinde hangi sırayı alınacaklar ise o sı
raya kabul olunacağı gösterilmiştir. Bu maddenin son fıkrasında, ilk üç sıra kaydı için 
muteber olanın haciz talebi tarihi olduğunu da tashih etmiştir. IİK. 206. maddesinde 
ise, alacakları rehinli olan kişilerin satış tutarı üzerinde bu maddenin birinci fıkrasında 
gösterilenler çıktıktan sonra rüçhan hakla olduğu açıklanmıştır.

6183 Sayılı Kanunun 21. maddesi gereği Hâzineye rüçhaniyet tanınabilmesi, is
teğin satışı yapılan şeyin aynı ile ilgili resim ve vergi veya akar olması Hazine alaca
ğının bundan doğması şart kılınmıştır.

Olayda, I 982/270 sayılı dosyadaki takip alacaklısı 11.1.1982 tarihli akit tablosu
na dayanan alacak sahibi olup ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibini açmış ve yü
rütmüştür. Kesinleşen bu takibin alacaklısının, yukarıda belirtilen yasa hükümleri ge
reği, satış bedelinin tevziatı bakımından rüçhan hakkına sahip olduğu açıktır. Kaldı ki 
Hâzinenin alacağı ise 6.10.1983 tarihli derece kararında gösterildiği gibi, gelir vergisi, 
mali denge vergisi ve bunların gecikme zammından doğmuştur.

X Ayrıca derece kararında 1. sırada yer alan alacaklı hasım alınmaksızın karar ve
rilmesi de yasaya uygun görülmemiştir.

Sonuç: Yılmaz yüksek vekilinin temyiz itirazı yukarda yazılı nedenle yerinde gö
rülmekle merci kararının İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca (bozulması
na), 18.11.1995 gününde oybirliğiyle karar verildi (12.HD. 18.11.1995, 13359/9697).

♦ İflastan sonra işleyen gecikme zammının iflas masasına kayıt ve tahakku
ku mümkün değildir.

"....Mahkemece iddia, savunma ve toplanan delillere göre, iflas masasına kaydı 
istenen 807.633.000.-TL. nin 428.784.000.-TL.Iık kısmının mükerrer olarak yazıldığı 
378.849.000-TL. gecikme zammının iflastan sonrasına ait olması nedeniyle 6183 
Sayılı Yasanın 52. maddesi uyarınca kaydının istenemeyeceği gerekçesiyle da
vanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Davacı Vergi dairesi, iflas masasına 22. sırada 807.633.000.-TL. alacak bildir
miş, bu alacak kaydı talebi iflas idaresince 6 sıradaki alacakla mükerrerlik arz etmesi 
nedeniyle reddedilmiştir.’ Masaya 6. kayıt no ile bildirilen vergi alacağı müflis şirketin
20.6.1994 tarihinde ödenmesi gereken 334.369.000.-TL. ile 20.7.1994 tarihinde öden
mesi gereken 94.415.000.-TL, da teşekkül etmiş olup, dava konusu yapılan ve 22 ka
yıt no ile bildirilen alacakla aynı olduğu anlaşılmaktadır. 6. sıra no’da bildirilen alacak 
iflas idaresince iflas masasına kabul edilmiştir. Bu nedenle 428.784.000.- TL. vergi 
alacağının mükerrer olarak kaydı istendiğinden, masaya kabul edilmemesi isabetlidir. 
Diğer taraftan davacı vergi idaresi bu alacağın 17.1.1995 tarihine kadar işleyen 
378.849.000.-TL. gecikme zammının da iflas masasına kaydını istemiştir. Müflis şir
ketin iflas tarihi 7.6.1994 olup, 6183 Sayılı Yasanın 52. maddesi gereğince gecik



524 KAMU (AMME) ALACAKLARINDA GECİKME ZAMMI VE FAİZ

me zammı bu tarih itibariyle kesildiğinden bu tarihten sonra işleyen gecikme 
zammının masaya kaydı istenemez. Mahkemece bu yönler gözetilerek davanın red
dine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün onanmasına, 23.1.1997 günün
de oybirliğiyle karar verildi (19.HD. 23.1.1997, 96/8938/281).

• İflasın açılması ile vergi alacaklarına uygulanan gecikme zammı 6183 sa
yılı Kanunun 52. maddesi uyarınca kesilin

Davacı vekili, iflasına karar verilen ve tasfiye işlemleri devam eden müflis şirke
tin iflas masasına bildirilen 78.596.000.-TL. alacağın reddedildiğini, red kararının hak
lı bir nedene dayanmadığını ileri sürerek reddedilen alacağın iflas masasına kayıt ve 
kabulüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dayalı iflas idaresi vekili cevabında, dava konusu alacağın iflas masasına mü
kerrer bildirildiğini, ayrıca damga vergisine dayanan alacağın müflis şirketin teşvik bel
gesine sahip olması nedeniyle muaf tutulması gerektiğini belirterek davanın reddini is
temiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve toplanan delillere göre, Maliye Bakanlığınca çı-, 
karılan tebliğ uyarınca sermaye artırımı ile ilgili istisnanın uygulanabilmesi için yatırım
cı adına düzenlenen yatırımı teşvik ve yatırım indirimi belgesinin vergi dairesine su
nulması gerektiği halde sunulmadığı, şirket adına salınan vergi ve cezanın kesinleşti
ği bu nedenle müflis şirketin damga vergisi istinasından yararlanmasının mümkün ol
madığı gerekçesiyle 78.596.000.-TL.nin iflas masasına kayıt ve kabulüne karar veril
miş, hüküm dayalı iflas idaresi vekilince temyiz edilmiştir.

1. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin 
takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı 
dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2. İflasın açılması ile vergi alacaklarına 6183 Sayılı Yasanın 51. maddesi uyarın
ca uygulanan gecikme zammı aynı yasanın 52. maddesi uyarınca kesilir. Bu nedenle 
iflas tarihinden sonraki dönem için gecikme zammı istenemez. Oysa masaya kabulü
ne karar verilen alacağın 6.709.000.-TL.Iık kısmı gecikme zammıdır. Bu nedenle ge
cikme zammına yönelik talebinin reddi gerekir. Mahkemece, 6183 Sayılı Yasanın 52. 
maddesi gözden kaçırılarak iflastan sonraki dönem için hesaplanan gecikme zammı
nın masaya kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

Sonuç: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenle davalının diğer temyiz it ira z 
larının reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün*)ozulmasına, peşin har
cın istek halinde iadesine 13.3.1997 gününde oybirliğiyle karar verildi 819. HD. 
13.3.1997,68/2561).

♦ İflasın açılması ile gecikme zammının uygulanma süresi sona erer.
Davacı vekili, müflis şirket iflas masasına bildirilen alacağın 37.435.240.-TL.Iık 

kısmının iflas idaresince reddedildiğini, red kararının geçerli bir nedene dayanmadığı
nı ileri sürerek 37.435.240.-TL.nin iflas masasına kayıt ve kabulüne karar verilmesini 
talep ve dava etmiştir.

Dayalı vekili cevabında, iflas idaresince kabul edilmeyen alacağın iflas tarihinden 
sonra işletilen gecikme zammından kaynaklandığını, bu nedenle masaya kaydının 
mümkün olmadığını belirterek davanın reddini istemiştir.
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Mahkemece iddia, savunma ve toplanan delillere göre 6183 Sayılı Yasanın 52. 
maddesi uyarınca iflas ile gecikme zammının duracağı, iflas tarihi itibariyle davacının 
272.078.400.-TL. alacağı bulunduğu, kayda gereken başka alacağı olmadığı gerek
çesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve özellikle, 
6183 Sayılı Yasanın 52. maddesi gereğince iflasın açılması ile gecikme zammının uy
gulanma süresi sona ereceğinden ve iflas tarihi itibariyle vergi aslı ve gecikme zam
mından oluşan alacağın iflas idaresince masaya kabul edildiği, bu nedenle kaydı ge
reken bir alacağı bulunmadığı bilirkişi incelemesi ile saptanmasına göre, davacı veki
linin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bu
lunan hükmün onanmasına, 10.4.1997 gününde oybirliğiyle karar verildi (19.HD. 
10.4.1997, 1455/3844).

VI- KAMU ALACAKLARINDA TECİL FAİZİ
A- GENEL OLARAK
Tecil72 kamu borcunun ödeme vadesinin ertelenmesini sağlayan, idari 

bir işlemdir. Amme Alacakları Kanununa göre (md.1) idarenin "tecil kararı" 
alabilmesi için kamu borçlusunun bu yönde yapılmış bir başvurusu bulunma
lı, borcun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş mal
ların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecek nitelik
te, olmalı ve borç için teminat gösterilmelidir.73

Tecil asli ve feri tüm kamu alacakları için istenebilir.71 Tecil işlemi ile 
birlikte yeni bir hukuki durum ortaya çıkmakta ve bu nedenle tecil kararından 
sonra kamu alacağının vadesi artık 6183 sayılı Kanunun 37. maddesinde be
lirtilen vade olmamaktadır. Zira bu durumda yeni bir vade ve kamu borcunun 
ilişkin olduğu özel yasasında düzenlenenden farklı bir taksitle ödeme söz ko
nusu olacaktır. Bunun sonucu olarak tecil edilen kamu alacağına bundan 
sonra gecikme zammı da uygulanmayacak, gecikme zammı yerine tecilin ya
pıldığı tarihten itibaren tecil faizi işlemeye başlayacaktır (AAK md.52).?5 Tecil 
faizi hesaplanırken yılın gerçek gün sayısı olan 365’in esas alınması zorun
ludur.76

Tecilden sonra alacaklı kamu idaresi borçluya eski vadeye dayanarak 
ödeme emri gönderemez ve tecil uyulduğu sürece cebri takip işlemleri yapa
maz. Ancak tecil koşullarına uyulmaması durumunda tecil geçerli olmaktan,

72 Bkz.Dönmez, Recai, Tecil Kunımunıın Hukuki Niteliği, Unsurları ve Kamu Alacaklarının Tecilimle İdarenin Tak
dir Yetkisi, http://home.anadolu.edu.ti/~rdonine77tecil.htin, 8.1.2003; Ö2foala, s.474; Tecilin şardan için bkz: öz- 
balcı, s.477-486. Gülseven, s.274-277.

73 Bkz.Dönmez, aynı yer; Kaneti, s.444-445; özbalci, s.474; Atar, s.l 10.
74 özbalci, s.474; Atar, s.l 10.
75 Bkz.Dönmez, aynı yer;
76 Dnş. 3.D, 2.12.1986, 2035/2409.
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alacağın tamamı muaccel hale gelir (AAK md 48/6) ve normal vade tarihin
den itibaren gecikme zammı alınır.77

Tecil yetkisi devlete ait alacaklarda ilgili bakanlar, il özel idarelerine ait 
alacaklarda vali, belediyelere ait alacaklarda belediye başkanlarınca kullanıl
ması gerekmekle(AAK md.48/3) birlikte bu yetkinin kısmen ya da tamamen 
devri mümkündür. Bu bağlamda Vergi Usul Kanunu kapsamına giren Devle
te ait alacaklarda vergi dairesi müdürleri ve defterdarlara kısmi yetki devri ya
pılmış ancak bu hususta hem tutar hem de tecil süresi itibariyle kısıtlamaya 
gidilmiştir.78

Amme Alacakları Kanununa göre vergi, resim, harç, ceza tahkik ve ta
kiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası ve gecikme zam
mı alacakları en fazla iki yıl için, bu alacaklar dışında kalan kamu alacakları 
ise beş yıl için tecil olunabilir (AAK md.48/1).

idare, tecil kapsamına girecek vergileri genel olarak belirleme yetkisine 
de sahip-ir. Nitekim, şu andaki uygulamaya göre, taşıt alım, motorlu taşıtlar 
ve katma değer vergisi, dahili tevkifat, geçici vergi, zirai stopaj vergisi, ekono
mik denge vergisi ve net aktif vergisi ile fonlardan doğan alacaklar tecil kap
samı dışında bırakılmıştır.

Yasada mevcut "tecilde taksit zamanlan ve diğer şartlar tecile sala
hiyetli makamlarca tespit olunur" (AAK.md.48/5) hükmünün yöntem ve bi
çim konusunda da idareye düzenleme yapma yetkisi veren açık bir hüküm ol
duğu söyleyebilir.79

idarenin her tür işleminde olduğu gibi tecil işlemleri de yargı denetimine 
tabi olup, idare, tecil taleplerini karara bağlarken bu konudaki yasal sınırlara 
ve kendi koyduğu kurallara uymak durumundadır. Bu nedenle idare, tecil ta
leplerini reddederken gerekçe göstermek zorundadır.00

B-TECİL FAİZİ
Tecilin şartlarından biride tecil faizi alınmasıdır. Tecil faizi oranının 

genel olarak bütün vergi borçlularını kapsayacak biçimde saptanması eşitlik 
ilkesinin zorunlu bir sonucudur. Daha açık bir deyişle, tecil faizinin çeşitli bi
reysel olaylar bakımından sübjektif bir şekilde ayrı ayrı saptanmasına imkan 
olmamak gerekir. Vergi alacaklarında tecil faizi oranını belirleme yetkisi Ma
liye Bakanlığına aittir. Bakanlık bu yetkisini yayınladığı tebliğler vasıtasıyla 
kullanmaktadır.

77 Bkz.Dönmez, aynı yer;
78 Bkz.Dönmez. ayıii yer; özbalcı, s.474.
79 Bkz.Dönmez, aynı yer.
80 Bkz.Dönmez. aynı yer.



Dr. Çetin ARSLAN 527

Tecil faizi oranının belirlenmesi, tümüyle takdir yetkisi alanına giren bir 
sorundur. Yasada oran konusunda idareyi bağlayacak bir alt ya da üst sınır 
öngörülmemiştir. İdare, enflasyon oranı, faiz hadleri gibi genel ekonomik ko
şulları dikkate alarak tecil faizi oranını belirleyebilecektir. Tecil faizi oranı, ge
cikme zammı oranının üzerinde ya da altında olabilir.8'

Oran konusunda idareyi bağlayacak bir alt ya da üst sınır öngörülme
mekle birlikte, idare tecil faizi oranını sıfır olarak belirleme yetkisine sahip ol
masa gerek. Çünkü tecil faizi oranının sıfır olması, hiç faiz alınmaması anla
mına gelir. Yasada ise tecilin faiz alınmak koşuluyla yapılması emredici bir 
hüküm olarak düzenlenmiştir. Diğer bir deyişle, faiz alıp almamak konusunda 
idarenin takdir yetkisi yoktur.82

Tecil faizinin hesaplanmasında değişik uygulamalar yapılabilmek
tedir. Maliye Bakanlığı bu konuda esas alınması gereken hesaplama 
şeklini 370 numaralı Tahsilat Genel Tebliğinde açıklamıştır. Tecil faizi 
amme alacağının tecilli sayıldığı tarihten başlayarak ödenecek taksit 
miktarına günlük olarak uygulanacaktır

C- YILLAR İTİBARİYLE AYLIK TECİL FAİZİ ORANLARI

09.03.1994 tarihi ile 06.09.1995 tarihleri arası %10

07.09.1995 tarihi ile 01.02.1996 tarihleri arası %8

02.02.1996 tarihi ile 21.10.1996 tarihleri arası %12

22.10.1996 tarihi ile 09.07.1998 tarihleri arası %10

10.07.1998 tarihi ile 24.01.2000 tarihleri arası %8

25.01.2000 tarihi ile 20.12.2000 tarihleri arası %4

21.12.2000 tarihi ile 30.03.2001 tarihleri arası %3

31.03.2001 tarihi ile 01.02.2002 tarihleri arası %6

02.02.2002 tarihinden İtibaren %5

81 Bkz.Dönmez, aynı yer; özbalcı, s.489.
82 Bkz.Dönmez, aynı yer.
83 Gül seven, s.281; Tecil faizinin hesaplanması ile ilgili Maliye Bakanlığının uygulama 2001/1 seri numaralı iç ge

nelgesinin için bkz: http://www.turmob.org.tr/mevziiat/mb/uvgulama 14-02.htm, 8.1.2003
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D-YARGI KARARLARI84
• Tecil talebinin Maliye Bakanlığınca reddine dair yazının tebliğinden son

raki otuz günlük sürede ödenmesi halinde alacak tecil edilmiş sayılır.
Yükümlü kurum 24.11.1986 günü defterdarlığa başvurarak, 1986 Ekim dönemi

ne ilişkin olarak tahakkuk etmiş, 368.680.947,-TL. KDV’nin ve dahili tevkifat borcunun 
tecilini talep etmiştir. Defterdarlıkça bu başvuruya yanıt olarak gönderilen 8.12.1986 
tarihli yazıyla istemin İncelenmekte olduğu, kesin yanıtın bildirilmesine kadar kurum- 
ca önerilen taksit ve miktarların, tecil kapsamında olmamak koşuluyla süresinde ve 
düzenli olarak ödenmesi gerektiği, ödenmemesi halinde bu durumun tecil istemi hak
kında verilecek kararı olumsuz yönde etkileyeceği bildirilmiştir.

Yükümlü kurum bu yazı doğrultusunda önerdiği taksitleri düzenli olarak ödemiş
tir.

Vergi dairesi müdürlüğünün 19.3.1987 gün ve 5811 sayılı işlemi ile tecil ve tak- 
sitlendirme isteminin Maliye Bakanlığınca reddedildiği, borcun gecikme zammıyla bir
likte söz konusu yazının tebliğinden itibaren 7 gün içinde ödenmesi gerektiği, aksi tak
dirde icrai takibata geçineceği bildirilmiştir.

Bu bildirim üzerine yükümlü kurumca, tecili istenen artığı ile ödeme günleri dik
kate alınarak hesaplanan 49.184.130.- tecil faizi,, 24.3.1987 ve 27.3.1987 günlerinde 
ödenmiştir. Daha sonra gecikme zammı uygulanmayıp, tecil faizi istenmesi yolunda 
vergi dairesi müdürlüğüne, yanıt verilmemesi üzerine 7.9.1988 günlü dilekçeyle Mali
ye Bakanlığına başvurulmuştur.

Maliye Bakanlığının 17.3.1989 günlü işlemiyle, 6183 sayılı Yasanın 48/2 fıkrası
na değinilerek, tecil ve taksitlendinlmesi istenilen borcun KDV. ve dahili tevkifat oldu
ğu, bakanlıklarınca bu tür borçların tecil ve taksitlendi-rilmelerinin mümkün görülme
diği gerekçesiyle istem reddedilmiştir.

Kurum tarafından, söz konusu işlemin iptali ile 87.377.384,-lira gecikme zammı 
yerine 49.184.130,- tecil faizi uygulanması istemiyle açılan davayı in-celeyen Danış
tay 7. Dairesinin 5.4.1993 günlü ve E. 1989/1319, K. 1993/1287 sayılı kararıyla; 213 sa
yılı Vergi Usul Kanununun 1. maddesinde, bu kanuna tabi olan vergi, resim ve harç
lara bağlı vergi, resim ve zamların da bu kanuna tabi olduğunun açıklanması nede
niyle katma değer vergisi ve dahili tevkifatın tecil talebinin reddinden ve dolayısıyla va
desinden sonra ödenmesi nedeniyle bu vergilere bağlı olarak 6183 sayılı Yasanın 51. 
maddesine göre hesaplanarak ödenmesi istenen gecikme zammının, Vergi Usul Ka
nunu kapsamında bir kamu alacağı olduğu, 6183 sayılı Yasanın 48/2. fıkrasında, bor
cunun tecilini isteyip, bu istemi reddedilen borçlunun söz konusu borcunu, istemin 
reddi yolundaki işlemin tebliğ tarihinden itibaren idarece 30 güne kadar verilebilecek 
ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, kamu alacağının ödendiği tarihe kadar faiz 
alınmak suretiyle tecil olunacağı, 5. fıkrasında ise, tecil isteminin kabulü halinde tak
sit zamanları ve diğer koşulların tecile yetkili makamlarca tespit olunacağı hükmünün 
yer aldığı, bu hükümlere göre kamu alacağının tecil isteminin reddi halinde idarece 30 
güne kadar belirlenecek bir vadede, kabulü halinde ise, tecile yetkili makamlarca be
lirlenecek taksit sürelerinde ve koşullarda ödeneceği, dolayısıyla tecil isteminin kabu
lü veya reddi halinde yapılacak işlemlerle ilgili olarak belirtilen bu hükümlere göre, söz

84 Kararlar için bkz: Gülseven, s.285-294; özbalci, s.48-50.



konusu kamu alacağının taksit süreleri veya idarece en fazla 30 güne kadar verilecek 
sürenin sonu olduğu, bu itibarla söz konusu kamu alacağı için artık özel kanunda be
lirlenen vadeden söz edilemeyeceği, olayda, yükümlü kuruma tecil isteminin reddine 
ilişkin işlemin tebliğ edilip, 6183 sayılı Yasanın 48. maddesinde belirlenen sürenin ve
rilmediği, ancak yükümlü kurumca söz konusu borcun anılan yazının tebliği üzerine 7 
gün içinde ödendiğinin anlaşıldığı, bu nedenle tecil ve taksitlendirme isteminin reddi
ne ilişkin yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Yasanın 48/2. fıkrasında 
sözü edilen 30 gün içinde ödenen kamu alacağının, ödendiği tarihe kadar tecil edildi
ğinin kabulü icap ettiği gerekçesiyle, davayı kabul ederek iptal etmiştir.

Karar Maliye Bakanlığınca temyiz edilmiş ve 6183 sayılı Yasanın 48/2. fıkrasın
da tecil talebinin reddi halinde verilebilecek süreden söz edildiği, yü-kümlü kuruma 
gönderilen ödeme emrinde belirtilen 7 günlük sürenin, anılan kanun hükmünde yer 
alan süreyle ilgisinin bulunmadığı, tecil talebinin reddi ile yükümlü kuruma bir süre ve
rilmediğinden borcun, tecil isteminin reddedildiği tarihe kadar tecil edilmiş sayılacağı, 
olayda tecil faizi uygulamasının mümkün olmadığı ileri sürülerek kararın bozulması is
tenilmiştir.

Hüküm veren Danıştay Vergi Daireleri Genel Kurulunca dosyadaki bel-geler in
celendikten sonra gereği görüşüldü:

Dayandığı hukuksal nedenler ve gerekçesi kararın özel bölümünde yazılı 7. Da
irenin kararı aynı gerekçe ve nedenlerle kurulumuzca da uygun bulunmuştur.

Bu nedenle temyiz isteminin reddine oybirliğiyle karar verildi (Dnş.VDDGK., 
19.4.1996, E. 1994/537, K. 1996/163)

• Tecilin şartlan
Borcun tecili için yetkili makamlarca borçlunun çok zor durumda bulunduğun tes

piti gerekir. Alacak senetleri muteber teminat değildir (Dnş.Dava Daireleri E. 
1963/182, 1966/533).

• Tecil talebinin reddedildiğinin borçluya tebliğ edilmesi zorunludur.
6183 sayılı Kanunun 48. maddesine, 2975 sayılı Kanunun 6. maddesiy-le ekle

nen fıkrasında; ‘Borcunun tecilini talep eden ancak, talepleri uygun görülmeyerek red
dedilen borçlular söz konusu borçlarını reddin tebliği tarihinden itibaren idarece 30 gü
ne kadar verilebilecek ödeme süresi içinde ödedikleri takdirde bu amme alacağı öden
diği tarihe kadar faiz alınmak suretiy-le tecil olunur." hükmü yer almıştır.

Olayda 1984 yılı kurumlar vergisinin 3. taksit tutarı olan verginin tecil edilmek 
kaydıyJa ödenmesi isteği hakkında 28.10.1985 günlü dilekçeyle yapılan başvuru üze
rine tecil isteminin reddine ilişkin Gelir Müdürlüğünün 4.12.1985 günlü yazısının borç
luya tebliğ edilemediği görülmüştür. Reddedilmekle birlikte ret yazısı ilgiliye tebliğ edi
lemediği takdirde, ödemelerini teklif ettiği plana göre yapan borçlunun 48. maddenin 
2. fıkrasındaki şartları yerine getirdiğinin kabul edilmesi gerekir. Aksi takdirde idare
nin, ret yazısını tebliğ etmemek suretiyle tecil faizi veya gecikme zammının tahsil ko
nusu ihtiyarına bırakılmış olur ki 48. maddenin bu konuda idareye bir seçme hakkı ta
nıdığı görüşünden, metnin açıklığı karşısında söz edilemez.

Bu nedenle ret yazısının tebliğ edilmemesiyle, ilgilinin genel hükümler çerçeve
sinde gecikme zammı ödemekle yükümlü olacağı yolundaki mahkeme kararında uy
gunluk yoktur. Ret yazısı ilgiliye tebliğ edilemediğine göre amme alacağının ödendiği
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tarihe kadar borçludan 48. maddenin 2. fıkrası uyarınca ancak tecil faizi tahsil edile
bilir (Dnş. 4.D., 12.5.1998, E.24I5, K.1956).

♦ Tecil talebine cevap verilmeden gecikme zammı uygulanmaz;tecil faizi 
alınması gerekir.

1988 yılı Nisan dönemine ait katma değer vergisinin ödenmeyen kısmının, tecil 
edilmesi istemiyle Maliye Bakanlığına başvurulup cevap verilmeden ancak vadesi ge
çirildikten sonra ödenmesi nedeniyle bu kısım üzerinden hesaplanıp vergi aslına dö
nüştürülen gecikme zammının tahsili amacıyla ödeme emri düzenlenmiştir. Açılan da
vada Vergi Mahkemesince ödeme emri onanmış ise de, yükümlünün temyiz üzerine 
Danıştay 7. Dairesince verilen 18.5.1992 gün ve E:l989/4453, K:I992/158I sayılı boz
ma kararına uyularak Ankara 4.Vergi Mahkemesi 12.11.1992 gün ve E: 1992/1014, 
K:I992/1536 sayılı kararıyla; 6183 sayılı Yasada, tecil talebinin tahsilatı durduracağı
na ilişkin açık bir hüküm bulunmamasına karşın 48. maddesinde yer alan tecil talebi
nin kabulü ve reddi halinde yapılacak işlemlerle ilgili hükümler karşısında kamu ala
cağının vadesi, tecil istemine verilecek cevap üzerine belirlenecek, yeni vade veya 
idarece azami 30 güne kadar verilebilecek sürenin sonu olacağından artık özel yasa
da belirlenen vadeden söz edilemeyeceğinin anlaşıldığı, bu durumda tecil talebine 
herhangi bir cevap gelmeden kamu alacağının vadesinde ödenmediği ileri sürüleme
yeceğine göre, normal vadesi 25.5.1988 olan amme alacağının vade geçirildikten 
sonra, ancak tecil talebine herhangi bir cevap gelmeden önce 10.6.1988 tarihinde 
ödenmesi ndeniyle olaya tecil faizi uygulanması gerekirken, gecikme zammı uygulan
masında ve bunun ödeme emri ile istenilmesinde yasal isabet görülmediği gerekçe
siyle iptal etmiştir. Davalı idarece, yapılan işlemin yasal olduğu, ödeme emrinin onan
ması gerektiği ileri sürülerek kararın bozulması istenilmektedir.

Vergi mahkemesi kararlarının Danıştay tarafından bozulması halinde yeniden 
verilecek kararlara karşı yapılacak temyiz başvurularının vergi mahkemesince bozma 
esaslarına uyulmuş olup olmadığı yönünden incelenmesi mümkündür. Olayda Danış
tay 7. Dairesinin 18.5.1992 gün ve E:l989/4453, K:I992/1581 sayılı kararında belirtilen 
esaslara mahkemece uyulduğu anla-şıldığından temyiz isteminin reddine Vergi Mah
kemesinin 12.11.1992 gün ve E.1992/1014; K.1992/1536 sayılı kararının onanmasına,
24.4.1995 gününde oybirliği ile karar verildi (Dnş. 11 .D., 24.4.1995, E. 1995/1376, K. 
1995/1233).

• Maliye Bakanlığınca tecil isteminin reddine ilişkin yazının tebliğini izleyen 
günden itibaren 30 günlük süre içinde ödenen kamu alacağı bu tarihe kadar te
cil edilmiş sayılır.

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 1. maddesinde, bu kanuna tabi olan vergi, re
sim ve harçlara bağlı vergi, resim ve zamların da bu kanuna tabi olduğu açıklandığın
dan, katma değer vergisi ve dahili tevkifatın, tecil talebinin reddinden ve dolayısıyla 
vadesinden sonra ödenmesi üzerine bu vergilere bağlı olarak, 6183 sayılı Kanunun 
51. maddesine göre hesaplanarak ödenmesi istenilen gecikme zammının Vergi Usul 
Kanunu kapsamında bir kamu alacağı olarak kabulü ile işin esası incelendi:

6183 sayılı Kanunun 48. maddesinin (2975 sayılı Kanunun 6. maddesiyle ekle
nen) 2. fıkrasında, borcunun tecilini talep eden, ancak talepleri uygun görülmeyerek 
reddedilen borçlular, söz konusu borçlarını, reddin tebliğ tarihinden itibaren idarece 
30 güne kadar verilebilecek ödeme süresi içinde ödedikleri takdirde, bu amme alaca



Dr. Çetin ARSLAN 531

ğının ödendiği tarihe kadar faiz alınmak sure-tiyle tecil olunacağı, 5. fıkrasında ise, 
(tecil isteminin kabulü halinde) taksit zamanları ve diğer şartların tecile yetkili makam
larca tespit olunacağı hükmü yer almıştır.

Yukarıda açıklanan madde hükmüne göre, amme alacağı, tecil talebinin reddi 
halinde idarece 30 güne kadar belirlenecek bir vadede, istemin kabulü halinde ise, te
cile yetkili makamlarca belirlenecek taksit sürelerinde ve koşullarda ödenecektir. Do
layısıyla, tecil talebinin kabulü veya reddi halinde yapılacak işlemlerle ilgili olarak 6183 
sayılı Kanunun 48. maddesinde yer alan hükümler karşısında, kamu alacağın vadesi, 
tecil talebine verilecek cevap üzerine belirlenecek taksit süreleri veya idarece azami 
30 güne kadar verilebilecek sürenin sonu olacağından, artık özel kanununda belirle
nen va-deden söz edilemeyeceği açıktır.

Uyuşmazlık konusu olayda da; 1986/Ekim döneminde yükümlü kurum adına ta
hakkuk eden katma değer vergisi ile dahili tevkifatın tecili talebiyle Maliye ve Gümrük 
Bakanlığına başvurulduğu, tecil talebinin reddine dair 19.3.1987 tarihli yazının tebliğ 
edildiği ve 6183 sayılı Kanun 48. maddesinde belirtilen sürenin verilmediği ancak, yü
kümlü kurumun vergi borcunu söz konusu yazının tebliği üzerine 7 gün içinde öden
diği anlaşılmaktadır.

Buna göre, anılan yasa hükmü karşısında tecil isteminin reddine ilişkin yazının 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde ödenen kamu alacağının bu tarihe kadar 
tecil edildiğinin kabulü gerekeceğinden, yükümlü kurumun, amme alacağına tecil faizi 
uygulaması istemini içeren başvurusunun reddine ilişkin 17.3.1989 gün ve 21142 sa
yılı Gelirler Genel Müdürlüğü işleminde yasal isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle davanın kabulü ile dava konusu işlemin iptaline oybirliği ile 
karar verildi (Dnş. 7.D., 5.4.1993, E.1989/1319, K.1993/1287).

♦ Tecil talebinde bulunulması halinde, kamu alacağının ödeme tari-hi kanu
nunda yazılı tarih olmayacak ve başvurunun sonucuna göre değişiklik göstere
cektir.

6183 sayılı Yasanın 48. maddesine 2975 sayılı Yasanın 6. maddesiyle eklenen
2. fıkrasında, "borcunun tecilini talep eden, ancak talepleri uygun görülmeyerek red
dedilen borçlular söz konusu borçlarını, reddin tebliğ tarihinden itibaren idarece 30 gü
ne kadar verilebilecek ödeme süresi içinde ödedikleri takdirde bu amme alacağı öden
diği tarihe kadar faiz alınmak suretiyle tecil olunur" hükmü yer almaktadır.

Olayda, 1992 Temmuz ve Ağustos dönemlerine ilişkin vergi borçlarının tecili 
amacıyla Maliye Bakanlığına başvuran yükümlü şirket adına söz konusu vergi borçla
rından dolayı ödeme emri düzenlenmiş ve tebliğ edilmiştir.

Yukarıda açıklanan madde.hükmüne göre tecil isteminin kabulü halinde belirle
necek taksit sürelerinde, talebin reddi halinde idarece 30 güne kadar verilecek bir va
de içinde ödeme yapılacağından, kamu alacağının vadesi özel kanununda yazılı vade 
olmayacaktır. Dolayısıyla tecil isteminin sonucu beklenilmeksizin kamu alacağının va
desinde ödenmediğinden bahisle düzenlenen ödeme emrinde isabet görülmemiştir.

Kaldı ki, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünün 24.2.1993 günlü ve 
12218 sayılı yazısı ile davacı şirketin bir kısım borçlarının tecil edildiği, bir kısmının ise 
ertelenmesinin uygun görülmediği, söz konusu horcun otuz gün içinde ödenmesi ve 
bu süre içinde ödendiği takdirde tecil yapılacağı, aksi takdirde cebren tahsili yoluna gi
dileceği bildirilmiştir.
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Açıklanan nedenlerle vergi mahkemesi kararının bozulmasına oybirliğiyle karar 
verildi (Dnş.4.D., 10.12.1993, E. 1993/1579, K. 1993/5698).

• Tecil ve taksitlendirme talebi bulunan belediyenin bu istemine yanıt veril
meden borcun vadesinde ödenmediği ileri sürülerek haciz işlemine başlanılma
sında yasal isabet yoktur.

Davacı belediyenin 1989 ve 1990 yıllarına ait vergi borçlarının vadesin-de öden
mediği nedeniyle özel mülkiyetinde olan taşınmaz malın kira gelirine haciz konulmuş- 
tur.Vergi Mahkemesi sayılı kararıyla; dayalı idare uyuşmazlık konusu yazıyla be
lediyenin kira gelirine haciz konulduğunu kiracısına bildirmiş olmakla davacının men
faati ihlal edilmiş olup söz konusu bu yazının dava edilmesinde Yasaya aykırılık bu
lunmadığı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. mad
desinde vergi borcunun tecil ve taksitlendirilmesi hususu açıklanmış olup, anılan mad
deye göre, tecil talebinde bulunulmasından sonra isteğin reddi halinde idarece azami 
30 güne kadar belirlenecek bir vade, istemin kabulü halinde ise, belirlenecek taksit sü
releri ve koşullarda bir ödemenin söz konusu o lacağı, tecil istemi reddedilse de, ka
bul edilse de, kamu alacağının vadesi artık 6183 sayılı Yasanın 37. maddesinde be
lirtilen vade olmayacağı, dolayısıyla tecil isteminin sonucu belirlenmeksizin kamu ala
cağının ödenmediğinden bahisle haciz yoluyla tahsiline gidilemeyeceği, olayda ara 
kararı gereği vergi dairesi müdürlüğünden gönderilen belgelerin incelenmesinde da
vacı belediyenin 26.12.1990 tarihli dilekçesi ile vergi borcuna karşın tecil ve taksitlen
dirme talebinde bulunduğu, bu talebin ise, henüz karara bağlanmadığının anlaşıldığı, 
bu durumda anılan madde hükmüne göre davacı belediyenin tecil ve taksitlendirme 
istemi sonuçlanmadan söz konusu vergi alacağının haciz yoluyla tahsiline gidilmesin
de yasal isabet bulunmadığı gerekçesiyle haciz işleminin iptaline karar verilmiştir. Da
valı idare, vergi borçlarının tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan mükelleflerin bu 
talepleri karara bağlanıp kendilerine kesin tebligat yapılıncaya kadar 313 Seri Nolu 
Tahsilat Genel Tebliğinde belirtilen hususlar gereğince önerdikleri taksitlerin düzenli 
olarak ödenmesi gerektiği halde böyle bir ödeme yapılmamış olduğundan uygulanan 
haciz işleminde yasaya aykırılık bulunmadığını ileri sürerek kararın bozulmasını iste
mektedir.

Temyiz dilekçesinde ileri sürüien iddialar bozulması istenilen kararın dayandığı 
gerekçeler karşısında kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.

Bu nedenle temyiz isteminin reddine oybirliği ile karar verildi (Dnş. 4.D. 29.4. 
1993, E. 1992/2273, K.1993/2012).

• Tecilin koşulları, süresi, tecile konu olabilecek kamu alacakları, tecile yet
kili organlar

• Kamu alacağının tecilinin istenilmesi durumunda bu konudaki başvuru 
cevaplandırılmadan alacağın tahsili için ödeme emri düzenlenemez. '

Uyuşmazlık; 1987 takvim yılı Haziran ve Ağustos aylarına ilişkin muhtasar be
yannameyi yasal sürede veren yükümlü şirketin tahakkuk eden verginin bir kısmını 
nakden bir kısmını mahsuben ödemesine karşın kalan kısım için Maliye ve Gümrük 
Bakanlığına başvurup tecil talebinde bulunduğu, tecil talebine yanıt beklenirken ver
ginin vadesinde ödenmediğinden bahisle ödeme emri düzenlenmesine ilişkindir.

6183 sayılı Kanunun 48. maddesinin 3209 sayılı Kanunla değişik 1. fıkrası, am 
me borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların
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paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından 
yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla alacaklı amme idaresince veya 
yetkili kılacağı makamlarca; vergi, resim, harç, ceza, tahkik ve takiplerine ait muhake
me masrafı, vergi cezası, para cezası ve gecikme zammı alacakları iki yılı, bu alacak
lar dışında kalan amme alacakları ise beş yılı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil 
olunabileceği, 2975 sayılı Kanunun 6. maddesiyle eklenen 2. fıkrası, borcunun tecili
ni talep eden ancak, talepleri uygun görülmeyerek reddedilen borçların söz konusu 
borçlarını reddin tebliğ tarihinden itibaren idarece 30 güne kadar verilebilecek ödeme 
süresi içinde ödedikleri takdirde bu amme alacağının ödendiği tarihe kadar faiz alın
mak suretiyle tecil olunacağı 3. fıkrası, tecil salahiyetini kullanacak ve bu salahiyeti 
devredecek olanlar devlete ait amme alacaklarında ilgili bakanlar, vilayet hususi ida
relerine ait amme alacaklarında valiler, belediyelere ait amme alacaklarında belediye 
reisleridir, hükmü yer almıştır.

Anılan maddeye göre, tecil talebinde bulunulmasından sonra isteğin reddi halin
de idarece azami 30 güne kadar belirlenecek bir vade, istemin kabulü halinde ise be
lirlenecek taksit süreleri ve koşullarda bir ödeme söz konusu olacaktır. Tecil istemi 
reddedilse de, kabul edilse de kamu alacağının vadesi artık 6183 sayılı Kanunun 37. 
maddesinde belirlenen vade olmayacaktır. Dolayısıyla tecil isteminin sonucu beklen
meksizin kamu alacağı vadesinde ödenmediği gerekçesiyle ödeme emri ile tahsilata 
geçilmesinin yasal dayanağı kalmamıştır.

Bu nedenlerle yükümlü şirketin temyiz isteminin kabulüyle Vergi Mahkemesinin 
6.4.1988 günlü ve E: 1987/590, K: 1988/229 sayılı kararının bozulmasına, ödeme em
rinin iptaline, oybirliğiyle karar verildi (Dnş. 4.D., 7.6.1989, E. 1988/3943, K. 
1989/2585).

• Tecili koşullan
♦ Tecil talebi ile tecil tarihi arasındaki süre için gecikme zammı hesaplana

caktır.
Uyuşmazlık, yazı ile tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan ve bu konudaki iki 

başvuruya cevap verilmesi üzerine ödeme planına uygun olarak vergi borcunu öde
yen yükümlü şirket adına, tecil faizi ödememesi nedeniyle muaccel olan asıl borcun 
vadesinde ödenmeyen kısmına vade gününü takip eden günden itibaren hesaplanan 
gecikme zammı nedeniyle düzenlenen ödeme emrine ilişkin olup, gecikme zammının 
miktarına yönelik bir ihtilaf yaratılmamıştır.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun olay tarihinde 
yürürlükte bulunan 48. maddesinde amme borcunun vadesinde ödenmesi kamu 
borçlusunu çok zor duruma düşürecekse borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve 
teminat gösterilmiş olmak şartıyla, alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı 
makamlarca amme alacağının iki yılı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabi
leceği, tecil şartlarına uyulmaması halinde kamu alacağının muaccel olacağı açıklan
mış bu maddede talebin reddolunması halinde durumun ne olacağı hakkında bir hük
me yer verilmemiş, 1.3.1984 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 2975 sayılı Kanunla 
eklenen fıkra ile talepleri reddolunan borçlulara, reddin tebliğinden itibaren idarece 30 
güne kadar verilecek ödeme süresi içinde ödedikleri takdirde yine tecil faizi ödenme
si koşuluyla borçlarının tecil olunabilmesi hakkı tanınmıştır.

Aynı Kanunun 51. maddesinde tecil ve taksitlendirme taleplerinin kabul edilme
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mesi ve başka bir nedenle amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kıs
mına vade gününü takip eden günden itibaren gecikme zammı uygulanacağı kuralı 
getirilmiş, 52. maddesinde ise tecil istemleri kabul olunanlar için gecikme zammının 
uygulanma müddetinin tecilin yapıldığı güne kadar olan müddet olduğu belirtilmiştir.

Olayda, yükümlü şirketin tecil isteminin cevaplandırılmadığı ve kendi önerdiği 
ödeme planı çerçevesinde borcunun tamamını ödediği, ancak bu arada vade günü 
geçirilerek tediyede bulunulduğu tartışmasız olup, idarece tecil ve taksitlendirme iste
minin reddedildiği varsayılsa ve 30 gün içinde verilecek ödeme süresi için ödemesi 
gereğinin yükümlüye bildirilmesi gerektiği söz konusu olsa bile 52. maddeye göre, bu 
yolla yapılacak tecil tarihine kadar da gecikme zammı hesaplanıp istenmesinin şart ol
duğu açıktır.

Bu durumda, tecil faizi ödenmemesi sebebiyle muaccel olan ve dolayısıyla 
vadesinde ödenmediği tartışmasız bulunan 1980 yılı kurumlar vergisi borcunun 
l.taksidi için, vade gününü takip eden günden itibaren gecikme zammı uygulan- 
masında yasaya aykırılık görülmemiştir. Temyiz isteminin bu nedenlerle reddine 
oybirliğiyle karar verildi (Dnş. 4.D., 14.4.1988, E. 1987/3787, K. 1988/1482).

♦ Tecil faizi hesaplanırken fiili gün sayısının esas alınması gere' ir.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesin

de, amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin uygulanması ya da haczolunan 
malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu ta
rafından yazı ile istenilmiş olmak ve teminat gösterilmek şartıyla, alacaklı amme ida
resince veya yetkili kılacağı makamlarca, amme alacağının iki yılı geçmemek üzere 
faiz alınmak suretiyle tecil edileceği, aynı maddenin sorulan bir önceki fıkrasında da, 
tecilde taksit zamanları ve öteki koşulların tecile yetkili makamlarca saptanacağı hük
me bağlanmış-tır.

Maliye Bakanlığınca 6183 sayılı Yasanın 48. maddesindeki yetkiye dayanılarak 
hazırlanan ve 31.12.1983 gün ve 18268 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürür
lüğe giren 366 sayılı tahsilat Genel Tebliğinde de, 6183 sayılı Yasa kapsamına giren 
kamu alacakları için 1.1.1984 tarihinden itibaren yapılacak başvurulara verilecek tecil
lere %42 oranında tecil faizi uygulanacağı belirtilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; Kurumun 27.4.1984 tarihinde ödenen 20.1.1984, 
20.2.1984 ve 20.3.1984 vadeli gelir (stopaj) vergisi borçlarına idarece ayların çektiği 
fiili gün sayısı esas alınmasına karşın yıl 360. gün kabul edilmek suretiyle tecil faizi 
hesaplandığı anlaşılmaktadır.

Bu tür bir hesaplama biçimi ise yukarıda belirtildiği gibi saptanmış olan %42’lik 
faiz oranının üzerinde bir oranın uygulanması sonucunu doğurur ki buna izin veren 
herhangi bir hüküm mevzuatımızda mevcut değildir.

Her ne kadar gerek öğretide gerekse bir kısım banka işlemlerine ilişkin faiz he
saplamalarında yıl 360 gün olarak kabul edilmekte ise de bu tür hesaplama tarzı ay
ların fiili gün sayılarına göre değil, her ayın 30 gün olarak kabul edilmesi esasına da
yanmaktadır. Bu çeşit faiz formülleri uygulayarak yükümlüler aleyhine ek mali yükler 
doğuracak hesaplama yöntemleri uygulayabilmek için mevzuatta açık bir hükmün var
lığı şarttır.
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6183 sayılı Yasanın 8. maddesinde sürelerin hesaplanması yönünden Vergi 
Usul Kanununa yollama yapılmış, yine aynı yasanın sürelerin hesaplanmasını düzen
leyen 18. maddesinde de yılın 360 gün olarak hesaplanmasına imkan veren herhan
gi bir hüküm yer almamaktadır.

Bu duruma göre tecil faizi hesaplanırken, tecil kapsamına giren ayların fiili gün 
sayısı esas alınırken, yılın fiili gün sayısı olarak 365 gün yerine 360 gün sayısının 
esas alınması işin doğasına ters düşeceği gibi tecil faizinin %42 olacağı yolundaki ku
rala da ters düşer.

Açıklanan nedenlerle, saptanan %42 oranından daha yüksek bir oranın uygulan
mış olması sonucunu doğuran idarenin hesaplama biçimini onaylayan Mahkeme ka
rarında uygunluk bulunmadığından, yükümlü kurumun temyiz isteminin kabulüne, ver
gi mahkemesi kararının bozulmasına ve ödeme emrinin iptaline karar verildi (Dnş.
3.D., 2.12.1986, E.1986/2025, K. 1986/2409).

• Tecil ve konkordatoyu kabul edip etmemekte idare serbesttir.
6183 sayılı Kanunun 101 inci maddesinde, "Amme idaresi tarafından iflas tale

binde bulunulsa dahi tasdik edilen konkordato amme alacakları için mecburi değildir" 
hükmü yer almakta, İcra ve İflas Kanunun 303 üncü maddesinde de, tasdik edilen 
konkordatonun tüm alacaklar için zorunlu bulunduğu, rehinli alacakların rehin kıyme
tini karşılayan miktardaki alacakları ile Devletin kamu hukukundan doğan alacakları
nın bundan ayrık olduğu hükme bağlanmış bulunmaktadır. Keza 6183 sayılı Kanunun 
48 inci maddesinde de, "Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki ve
yahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma dü
şürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla, 
alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca amme alacağı iki yılı geç
memek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilir" hükmü yer al-maktadır.

Yukarıda belirtilen hükümlerin incelenmesinden anlaşılacağı üzere, gerek taksit
lendirme talebinin gerekse konkordatonun kabul edilip edilmemesi bakımından idare
ye geniş bir takdir hakkının tanınmış ve herhangi bir mecburiyet yüklenmemiş bulun
maktadır. Bu itibarla idarece, takdir hakkına dayanılarak tecil ve taksitlendirme talebi
nin reddi yolunda tesis edilen işlemde bir isabetsizlik görülmemiştir (Dnş.7.D. E. 
1975/3002, K. 1976/453).

• Tecil talebini kabul edip etmemekte idare serbesttir.
6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde mevcut tecil hükmünün, tecil.etme yet

kisini kullanacak alacaklı amme idaresi veya yetkili kılacağı makamların takdirine ta
alluk eden bir mahiyet taşımasına ve olayda da davalı idarenin kanunun verdiği bu 
yetkiyi kullanarak mükellefin tecil talebini reddettiğinin anlaşılmasına, diğer taraftan 
aynı Kanunun 51 inci maddesi ise, amme alacağının, ödeme müddeti içinde ödenme
yen kısmına gecikme zammı uygulanacağı hükmünü muhtevi bulunmasına binaen 
vaki istemin reddi yolundaki işlemde bir kanunsuzluk görülmemiştir (Dnş.7.D. E. 
1971/5271, K. 1972/1397).

• Tecilin azami süresi
Amme alacağının tecil müddeti iki yılı geçemez (Dnş.7.D. E.1969/1 526, 

K. 1972/2870).
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VII- SAYIŞTAY İLAMI İLE TAZMİNİNE KARAR VERİLEN KAMU
ALACAKLARINDA FAİZ
Burada, kamu alacağı olmasına rağmen 6183 SK kapsamında değer

lendirilmeyen ve Sayıştay ilamı ile tazminine karar verilen kamu alacakları 
için öngörülen faize, kısaca değinmekte yarar vardır.

Sayıştay’ın, bütçenin yürütülüp uygulaması sırasında yaptığı idari nitelik
teki denetimin yanında, bütçe devresinden sonra hesaplar üzerinde bir de
netleme daha yapar ki, bu denetim "kazai (yargısal)" denetimdir. Sayıştay 
bu yetkisini, sayman hesaplarını Sayıştay Kanununda ayrıntılı olarak düzen
lendiği şekliyle kendine özgü bir yargılama yapmak suretiyle kullanır ve so
nuçta üç tür karar verebilir: Beraat, zimmet veya tazmin85

Beraata, saymanın (veya diğer sorumlu tahakkuk memuru, ita amiri vs.) 
idare hesabı ile ilgili işlemlerden sorumlu olmadığı durumlarda; zimmete86 
gerekli ispat edici belgeleri ibraz edememesi durumunda (örneğin ödeme bel
gelerinin ilgiliden alınmamış veya kaybedilmiş olması ya da suç teşkil edecek 
şekilde devlete ait para veya ekonomik değerin mal edinilmesi durumunda): 
tazmine37 ise hataya düşmesi sebebiyle yaptığı giderlerin kabul edilmeyecek 
bir durumda olması (örneğin suç teşkil etmeyecek bir şekilde eksik belgeyle 
ödeme yapılması durumunda) durumunda hükmedilir.88

Genel hükümlere göre takip edilerek tahsil olunacak kişi borçlarına 3095 
sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin Kanun hükümlerine göre uygu
lanacak kanuni faiz oranları ile temerrüt faizi oranları uygulandığı halde, Sa
yıştay ilamları ile tazminine karar verilen zimmet için vuku tarihinden, taz
min için hüküm tarihinderf9 itibaren 3095 SK gereğince kanuni faiz90 uygu
lanarak, IİK hükümlerine göre tahsil olunacak (Sayıştay Kanunu md.64) an
cak hesaplanan faiz tutarı, 832 sayılı Sayıştay Kanunun 64 üncü maddesi 

,gereğince borç tutarının %10 unu geçemeyecektir.91 Belirtelim ki zikredi-

85 832 SK’nin 3162 SK’tıin 4. maddesiyle değiştirilmesine müteakip "zimmet" kararı veremeyeceği iddia edilmekte
dir (Bkz. İnan, Atilla, Yasal Faiz Oranlarının İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Karan ve Sayıştay İlamlarına Uy
gulanan Faiz Oranı, Maliye ve Sigorta Yorumları, Yıl 13, Sa.307, 01.11.1999, s.66)

86 22mmet irtikap ve/veya ihtilas yoluyla veya nakden ammeye ait bir paranın veya aynın, kanunun himaye etmediği 
bir şekilde özel tasarrufa geçirilmesidir (özdemir, Ahmet, Kanuni Faizde Yeni Düzenlemeler, Maliye ve Sigorta 
Yorumlan, Yıl 14, Sa.318, 15.4.2000, s.33)

87 Tazmin; özel mameleke bir nakdin veya aynın geçirilmesi söz konusu edilmeksizin Kanun ve nizaınlanna uyulma
dan yapılan sarfiyattan (kürü ilgililerin sorumlu tutul-malannı ifade etmektedir (özdemir, s.33),

88 Feyzioğlu, Bedi Necmettin. Nazari, Tatbiki, Mukayeseli Bütçe, 7. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul 1984, s.431-432
89 Feyzioğlu, s.433; İnan, s.66; özdemir, s.33.
90 özdemir, s,33
91 Feyzioğlu, s.433; Bu konuda bkz:Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 554 sayılı ve 10.12.1997 tarihli genel tebliği 

(Özdemir, s.33) ile aynı Genel Müdürlüğün , 3 nolu tebliğine (R.G.: 14/1/2003-24993) (Değişik: R.G.:3Ö/l/2003- 
25009) (www.ist-def.gov.tr/duvurulan/venimevzuat/teb3.htm. 5.4.2003); Sayıştay GKK, 24.04.1980/4058/1.
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len bu %10'luk sınır bir yıl için değil, zimmet veya tazmini gerektiren olayın 
başlangıçından tahsilin gerçekleşmesine kadar olan toplam süreyi kapsa
maktadır.92

Çelişkili, mantıksız ve gayri adil bir durum olmakla birlikte zimmet veya 
tazmine konu kamu alacağı, Sayıştay ilamına dayanmaksızın ödenirse 
%10’luk oran söz konusu olmaksızın 3095 SK hükümlerine göre kanuni faiz 
uygulanacaktır.93

- oOo-

92 man, s.67.
93 Bu çelişkili durumun eleştirisi için bkz. Kmlot» Şükrü, Sayıştay'ın faizi 10'da kaldı devleti soyanlar hep yaşadı, 

www.hurriyetim.com.tr/hstber/, 5.04.2003\ Özkan Tuncay, Birkaç 'iyi adam'm işi, j
. 0/05/ vorum/01 bir, shtml. 5.04.2003.
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540 KAMU (AMME) ALACAKLARINDA GECİKME ZAMMI VE FAİZ 

KISALTMALAR

AAK :Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

AC :Adliye Ceridesi

AD V
:Adalet/Adliye Dergisi

AÜHFD :Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

AY :Anayasa

b :bent

BK :Borçlar Kanunu

BKK :Bakanlar Kurulu Kararı

Bkz .bakınız

C , :cilt

CGK :Ceza Genel Kurulu

CMUK :Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu

Çev ıçeviren

D :daire

DİK :Devlet İhale Kanunu

Dnş : Danıştay

E :esas

ESK : Emekli Sandığı Kanunu

f ıfıkra

HD :Hukuk Dairesi

HUMK :Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

İBK :Yargıtay içtihadı Birleştirmesi Kararı

IİK :lcra ve iflas Kanunu
in :içinde

İÜHFD :istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

İÜHFM .İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası
K : karar

Karş. : karşılaştırın ız
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M :mükerrer

md :madde

MK Medeni Kanun

RG :Resmi Gazete

s :sayfa

Sa :sayı

SSK :Sosyal Sigortalar Kurumu

t :tarih/tarihli

TBBD Türkiye Barolar Birliği Dergisi

TCK ıTürk Ceza Kanunu

vb :ve benzeri

vd :ve devamı

VUK :Vergi Usul Kanunu

Y :Yargıtay

YD :Yargıtay Dergisi
YKD :Yargıtay Kararları Dergisi

YÖK :Yüksek Öğretim Kanunu

zkr ızikreden
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