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KANUN

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 
             Kanun No. 7316                                                                                                         Kabul Tar�h�: 15/4/2021

MADDE 1 – 21/7/1953 tar�hl� ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanunun 85 �nc�
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles�nde yer alan “Menkul mallar,” �bares�nden sonra gelmek üzere “elektron�k
ortamda veya” �bares�, dördüncü cümles�nde yer alan “değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan mallar” �bares�nden
sonra gelmek üzere “�le muhafazası tehl�kel� veya masraflı olan mallar” �bares� ve maddeye b�r�nc� fıkrasından sonra
gelmek üzere aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“Artırmaya �şt�rak edeceklerden menkul mala b�ç�len değer�n %5’� n�spet�nde para tem�nat olarak alınır.
Alacaklı amme �dareler�, menkul malın türü veya değer� �le satış şekl�n� esas alarak tem�nat alınmayacak haller�
bel�rlemeye, para yer�ne tem�nat mektubu alınmasına karar vermeye yetk�l�d�r.”

MADDE 2 – 6183 sayılı Kanunun 86 ncı maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 86 – Müşter� malı almaktan vazgeçer veya ver�len mühlet �ç�nde bedel�n tamamını vermezse mal

�k�nc� defa artırmaya çıkarılır ve en çok artırana �hale olunur. Mal b�r�nc� defa kend�s�ne �hale olunan k�mseden, �k�
�hale arasındak� fark ve d�ğer zararlar �le fark üzer�nden hesaplanacak tec�l fa�z� oranında fa�z veya �k�nc� artırmada
tal�p çıkmaması sebeb�yle �hale yapılamadığı takd�rde b�r�nc� �hale bedel� ve d�ğer zararlar �le b�r�nc� �hale bedel�
üzer�nden hesaplanacak tec�l fa�z� oranında fa�z, ayrıca b�r hüküm alınmasına hacet kalmaksızın tem�nattan mahsubu
yapıldıktan sonra bak�yes� bu Kanun hükümler�ne göre tahs�l ed�l�r ve o mal �ç�n �darece yapılan her nev� masraf
alınmak suret�yle mal kend�s�ne terk olunur.

B�r�nc� artırmada tal�p çıkmaması sebeb�yle �halen�n yapılamaması veya b�r�nc� artırmada mal kend�s�ne �hale
olunan k�msen�n malı almaktan vazgeçmes� ya da ver�len mühlet �ç�nde bedel�n tamamını vermemes� üzer�ne yapılan
�k�nc� artırmada mal kend�s�ne �hale olunan k�msen�n malı almaktan vazgeçmes� veya ver�len mühlet �ç�nde bedel�n
tamamını vermemes� hal�nde, bu k�mseden �k�nc� �hale bedel� ve d�ğer zararlar �le �k�nc� �hale bedel� üzer�nden
hesaplanacak tec�l fa�z� oranında fa�z, ayrıca b�r hüküm alınmasına hacet kalmaksızın tem�nattan mahsubu yapıldıktan
sonra bak�yes� bu Kanun hükümler�ne göre tahs�l ed�l�r ve o mal �ç�n �darece yapılan her nev� masraf alınmak suret�yle
mal kend�s�ne terk olunur.

Mal bedel� �hale yapılan şahıstan tahs�l ed�lemed�ğ� müddetçe asıl borçlunun borçlu sıfatı devam eder.”
MADDE 3 – 6183 sayılı Kanunun 90 ıncı maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 90 – Gayr�menkuller, satış kom�syonlarınca f�z�k� veya elektron�k ortamda açık artırma �le satılır.

Satış kom�syonunun oluşumu alacaklı amme �dareler�nce bel�rlen�r. Kom�syonun çalışma usul ve esaslarını
bel�rlemeye Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı yetk�l�d�r.”

MADDE 4 – 6183 sayılı Kanunun 97 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasının b�r�nc� ve �k�nc� cümles� aşağıdak�
şek�lde değ�şt�r�lm�ş, üçüncü cümles� yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“İhale bedel�n�n tamamını ödememek suret�yle �halen�n fesh�ne sebep olan k�mse tekl�f ett�ğ� bedel �le b�r
sonrak� �hale bedel� arasındak� farktan ve d�ğer zararlardan ve fark üzer�nden hesaplanacak tec�l fa�z� oranında fa�zden
sorumludur. Bu tutar ayrıca hükme hacet kalmaksızın tem�nattan mahsubu yapıldıktan sonra bak�yes� tahs�l da�res�nce
tahs�l olunur.”

“Bu madde �le 86 ncı madde kapsamında mesul�yet� bulunan k�ş�lerden alınan tem�nattan gerekl� mahsup
yapıldıktan sonra bak�ye tem�nat tutarı �rat kayded�l�r.”

MADDE 5 – 6183 sayılı Kanuna 97 nc� maddes�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� madde eklenm�şt�r.
“Menkul ve gayr�menkul malların elektron�k ortamda satışı:
MADDE 97/A – Menkul ve gayr�menkul mallar bu Kanun hükümler�ne göre elektron�k ortamda açık artırma

�le satılab�l�r.
Açık artırma, �landa bel�rt�len gün ve saat aralığında tekl�f verme yoluyla yapılır. Elektron�k ortamda satışı

yapılacak menkul mallar �ç�n her halükarda satış �lanı yapılır. Satışa �l�şk�n farklı mecralarda yapılan �lan �le elektron�k
ortamda yapılan �lan met�nler� arasında farklılık bulunması hal�nde elektron�k ortamda yapılan �lan esas alınır.
Elektron�k ortamda satışa sunulan mala �l�şk�n artırma sonucu, �zleyen �lk �ş günü elektron�k ortamda �lan ed�l�r.
Elektron�k ortamda satılamayan menkul mallar bu Kanun hükümler�ne göre pazarlık usulüyle f�z�k� veya elektron�k
ortamda satılab�l�r.

Artırma tar�h�nden önce tekl�f almaya, tekl�flerde asgar� artırım bedel�n�, tekl�f verme süreler�n�, alınacak
tem�nat türünü, artırma sonucunu bel�rten �landa yer alacak hususlar �le elektron�k ortamda yapılacak satışa �l�şk�n
d�ğer usul ve esasları bel�rlemeye Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı yetk�l�d�r.”

MADDE 6 – 25/8/1999 tar�hl� ve 4447 sayılı İşs�zl�k S�gortası Kanununun geç�c� 24 üncü maddes�ne b�r�nc�
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkra eklenm�ş ve madden�n mevcut �k�nc� fıkrasında yer alan “B�r�nc� fıkra”
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�bares� “Bu madde” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
“B�r�nc� fıkra �le geç�c� 27 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� ve geç�c� 28 �nc� madden�n �k�nc� fıkrası

kapsamında yer alan tutarlar 2021 yılı N�san ayı ve sonrası �ç�n günlük 50 Türk l�rası olarak uygulanır ve bu kapsamda
30/4/2021 tar�h�nden sonra yapılan ödemelerden damga verg�s� dâh�l herhang� b�r kes�nt� yapılamaz. NACE Rev.2
Ekonom�k Faal�yet Sınıflamasına göre 56 kodunda faal�yet gösteren �şyerler� �le 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01,
93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodlarında
faal�yet gösteren �şyerler�nde 2021 yılı Mart ayında/dönem�nde �ş sözleşmes� bulunan s�gortalılardan 4857 sayılı
Kanunun geç�c� 10 uncu maddes� uyarınca �şveren tarafından ücrets�z �zne ayrılanlara �şe g�r�ş tar�h�ne bakılmaksızın
b�r�nc� fıkradak� d�ğer şartları taşımaları hal�nde 2021 yılı N�san ve Mayıs ayları �ç�n nakd� ücret desteğ� ver�l�r.”

MADDE 7 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 30 – Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla NACE Rev.2 Ekonom�k Faal�yet

Sınıflamasına göre 56 kodunda faal�yet gösteren �şyerler� �le 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01,
93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodlarında faal�yet gösteren özel
sektör �şyerler�nde 2021 yılı Mart ayına/dönem�ne a�t muhtasar ve pr�m h�zmet beyannameler�nde bu Kanun
kapsamında b�ld�r�len s�gortalılar �ç�n 2021 yılı N�san ve Mayıs aylarına �l�şk�n 5510 sayılı Kanunun 82 nc� maddes�
uyarınca bel�rlenen pr�me esas kazanç alt sınırı üzer�nden hesaplanan s�gortalı ve �şveren h�sses� pr�mler�n�n tamamı,
bu �şverenler�n Sosyal Güvenl�k Kurumuna ödeyecekler� tüm pr�mlerden mahsup ed�lmek suret�yle Fondan karşılanır.

İşyer� �le �lg�l� muhtasar ve pr�m h�zmet beyannameler�n�n yasal süres� �çer�s�nde ver�lmemes�, pr�mler�n yasal
süres�nde ödenmemes�, mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denet�mlerde çalıştırdığı k�ş�ler�n s�gortalı olarak
b�ld�r�lmed�ğ�n�n veya b�ld�r�len s�gortalının f��len çalıştırılmadığının tesp�t ed�lmes� ve Sosyal Güvenl�k Kurumuna
pr�m, �dar� para cezası ve bunlara �l�şk�n gec�kme cezası ve gec�kme zammı borcu bulunması durumlarında bu
maddede bel�rt�len destekten yararlanılamaz. Ancak Sosyal Güvenl�k Kurumuna olan pr�m, �dar� para cezası ve
bunlara �l�şk�n gec�kme cezası ve gec�kme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 �nc� maddes�ne göre tec�l ett�ren
ve taks�tlend�ren veya �lg�l� d�ğer kanunlar uyarınca yapılandıran �şverenler bu taks�tlend�rme veya yapılandırma
devam ett�ğ� sürece bu madde hükmünden yararlandırılır.

Bu madde kapsamında pr�m desteğ�nden yers�z yararlanıldığının tesp�t� hal�nde, yararlanılan pr�m desteğ�
tutarı �şverenden 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrası uyarınca gec�kme cezası ve gec�kme zammı
�le b�rl�kte tahs�l ed�l�r.

Bu madde kapsamında pr�m desteğ�nden yararlanan �şverenler; aynı s�gortalı �ç�n destekten yararlanılan süre
boyunca, bu Kanun �le d�ğer kanunlarda yer alan d�ğer s�gorta pr�m� teşv�k, destek ve �nd�r�mler�nden yararlanamaz.
Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gel�r ve kurumlar verg�s� uygulamalarında gel�r, g�der veya mal�yet
unsuru olarak d�kkate alınmaz.

Bu madde hükümler�; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrası kapsamına g�ren kurum ve
kuruluşlara a�t �şyerler� �le 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümler�ne �st�naden
yapılan alım �şler� �le 4734 sayılı Kanundan �st�sna olan alım �şler�ne �l�şk�n �şyerler� �le sosyal güvenl�k destek
pr�m�ne tab� çalışanlar, yurt dışında çalışan s�gortalılar hakkında uygulanmaz.

Bu madde kapsamında Fon tarafından �şverene sağlanan, s�gortalı h�sses�ne karşılık gelen destek tutarının
s�gortalıya ödenmes� �şverenden talep ed�lemez.

Bakanlık, bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye ve ortaya çıkab�lecek tereddütler�
g�dermeye yetk�l�d�r.”

MADDE 8 – 6/6/2002 tar�hl� ve 4760 sayılı Özel Tüket�m Verg�s� Kanununun 3 üncü maddes�n�n b�r�nc�
fıkrasının (d) bend�nde yer alan “satışlarda malların alıcıya tesl�m�” �bares� “satışlarda, (I), (II) ve (IV) sayılı
l�stelerdek� malların alıcıya, (III) sayılı l�stedek� malların kom�syoncuya veya kons�ny� �şletmeye tesl�m�” şekl�nde
değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 9 – 31/5/2006 tar�hl� ve 5510 sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası Kanununun 17 nc�
maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve üçüncü fıkrasının (b) bend�nde yer alan “üç aylık” �bares�
madde metn�nden çıkarılmıştır.

“İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık haller�nde ver�lecek ödenekler�n veya bağlanacak gel�rler�n
hesabına esas tutulacak günlük kazanç; �ş kazasının olduğu, meslek hastalığında �se �ş göremezl�ğ�n başladığı tar�hten
öncek� on�k� aydak� son üç ay �ç�nde; analık ve hastalık hal�nde �se �ş göremezl�ğ�n başladığı tar�hten öncek� on�k�
aydak� 80 �nc� maddeye göre hesaplanacak pr�me esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas pr�m ödeme gün
sayısına bölünmes� suret�yle hesaplanır. Ancak, �ş göremezl�ğ�n başladığı tar�hten öncek� son b�r yıl �çer�s�nde 180
günden az kısa vadel� s�gorta pr�m� b�ld�r�lm�ş olanlara hastalık ve analık hal�nde ödeneğe esas tutulacak günlük
kazanç, �ş göremezl�ğ�n başladığı tar�htek� günlük pr�me esas kazanç alt sınırının �k� katını geçemez.”

MADDE 10 – 5510 sayılı Kanunun ek 17 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Bu Kanun veya d�ğer kanunlarla sağlanan pr�m teşv�k�, destek ve �nd�r�mler�nden yararlanılab�leceğ� halde

yararlanılmayan ay/dönemler �ç�n ger�ye yönel�k pr�m teşv�k�, destek ve �nd�r�mler�nden yararlanılamaz, yararlanılmış
olan pr�m teşv�k�, destek ve �nd�r�mler başka b�r pr�m teşv�k�, destek ve �nd�r�m �le değ�şt�r�lemez.”
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MADDE 11 – 13/6/2006 tar�hl� ve 5520 sayılı Kurumlar Verg�s� Kanununa aşağıdak� geç�c� madde
eklenm�şt�r.

“GEÇİCİ MADDE 13 – (1) Bu Kanunun 32 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların
2021 yılı verg�lend�rme dönem�ne a�t kurum kazançları �ç�n %25, 2022 yılı verg�lend�rme dönem�ne a�t kurum
kazançları �ç�n %23 olarak uygulanır. Bu oranlar özel hesap dönem� tay�n ed�len kurumlar �ç�n �lg�l� yıl �ç�nde
başlayan hesap dönemler�ne a�t kazançlarına uygulanır.”

MADDE 12 – 6/12/2012 tar�hl� ve 6362 sayılı Sermaye P�yasası Kanununun 83 üncü maddes�n�n dördüncü
fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“(4) Yatırım h�zmetler� ve faal�yetler�nden kaynaklanan her türlü emanet ve alacak, hesap sah�b�n�n yaptığı en
son talep, �şlem veya herhang� b�r şek�lde verd�ğ� yazılı tal�mat tar�h�nden başlayarak on yıl �ç�nde talep ve tahs�l
ed�lmemes� hâl�nde YTM’ye emaneten devred�l�r. YTM’ye devred�len sermaye p�yasası araçlarından doğan bedels�z
pay �kt�sabı ve kar payı alma hakkı dışındak� pay sah�pl�ğ� hakları, bunların YTM tarafından hak sah�pler�ne �ades�ne
kadar donar. Bu emanet ve alacakların devr�, �zlenmes�, bu emanet ve alacaklardan kaynaklanan hakların kullanımı �le
başvuran hak sah�pler�ne �ades�ne �l�şk�n usul ve esaslar Kurulca bel�rlen�r. Şu kadar k�, bu fıkrada değ�ş�kl�k yapan
Kanunun yayımlandığı tar�hten önce YTM’ye gel�r kayded�len tutarlar �ade ed�lmez.”

MADDE 13 – 23/2/2017 tar�hl� ve 6824 sayılı Bazı Alacakların Yen�den Yapılandırılması �le Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.

“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Tarım Kred� Kooperat�fler� tarafından kullandırılan tarımsal kred� alacaklarından
31/12/2020 tar�h� �t�barıyla tasf�ye olunacak alacaklar hesabına aktarılan borçlular, bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ�
tar�h� �zleyen üçüncü ayın sonuna kadar kooperat�fe başvuruda bulunulması kaydıyla 1 �nc� maddeden, �k�nc� ve
üçüncü fıkralarda bel�rt�len hükümler de d�kkate alınmak suret�yle yararlandırılır.

(2) Bu madde kapsamında yapılandırılacak kred� borçlarının yapılandırılmasında, 1 �nc� madden�n b�r�nc�
fıkrasının (a) ve (b) bentler� �le sek�z�nc� fıkrasının (b) bend�nde yer alan %11 oranları %18, %5 oranları %12, b�r�nc�
fıkrasının (b) bend�nde yer alan “Yapılandırmaya esas tutarın; defaten ödenmes� veya taks�tlend�r�lmes� hâl�nde �lk
taks�t�, 2017 yılının Ek�m ayı sonuna kadar, �zleyen taks�tler� 2018 yılının Ek�m ayından başlamak üzere her yıl
tekabül ett�ğ� ayda toplam beş eş�t taks�tte öden�r.” hükmü  “Yapılandırmaya esas tutarın; defaten ödenmes� hal�nde
borcun tamamı, taks�tlend�r�lmes� hal�nde �se peş�nata tekabül eden %30’u 2021 yılının Ek�m ayı sonuna kadar, kalan
tutarı �se 2022 yılının Ek�m ayından başlamak üzere her yıl tekabül ett�ğ� ayda üç eş�t taks�tte öden�r.” şekl�nde,
üçüncü fıkrasında yer alan “�lk taks�t” �bareler� “peş�nat”, “2017 yılının Ek�m ayı” �bares� “2021 yılının Ek�m ayı”
şekl�nde, �k�nc�, üçüncü ve beş�nc� fıkralarında yer alan yürürlük tar�h� bu madden�n yürürlük tar�h� olarak uygulanır.

(3) Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce 1 �nc� madde ve geç�c� 2 nc� madde uyarınca yapılandırması
devam eden kred�ler hakkında bu madde hükümler� uygulanmaz.”

MADDE 14 – Bu Kanunun;
a) 7 nc� maddes� 1/4/2021 tar�h�nden �t�baren geçerl� olmak üzere yayımı tar�h�nde,
b) 10 uncu maddes� yayımı tar�h�n� tak�p eden ayın başında,
c) 11 �nc� maddes� 1/7/2021 tar�h�nden �t�baren ver�lmes� gereken beyannamelerden başlamak ve 1/1/2021

tar�h�nden �t�baren başlayan verg�lend�rme dönem�ne (özel hesap dönem� tay�n ed�len kurumlar �ç�n 1/1/2021
tar�h�nden �t�baren başlayan hesap dönem�ne) a�t kurum kazançları �ç�n geçerl� olmak üzere yayımı tar�h�nde,

ç) D�ğer maddeler� yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
MADDE 15 – Bu Kanun hükümler�n� Cumhurbaşkanı yürütür.

21/4/2021

 
 


