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TEBLİĞ

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı (Gel�r İdares� Başkanlığı)’ndan:

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ: A SIRA NO: 13)

MADDE 1 – 30/6/2007 tar�hl� ve 26568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahs�lat Genel Tebl�ğ� Ser�: A
Sıra No: 1’�n B�r�nc� Kısım, İk�nc� Bölüm, “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler �le İşlem
Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünün (3) numaralı alt bölümü aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“3. 25/11/2020 tar�hl� ve 7257 sayılı Elektr�k P�yasası Kanunu �le Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılmasına
Da�r Kanunun 3 üncü maddes�yle 4/6/1985 tar�hl� ve 3213 sayılı Maden Kanununun 24 üncü maddes�ne eklenen
onüçüncü fıkrada, “Bu madde �le 13 üncü madde kapsamında maden arama ve �şletme ruhsatlarının ver�lmes�,
b�rleşt�r�lmes�, süreler�n�n uzatılması, dev�r ve �nt�kaller� �le çevreyle uyum bedel� �adeler�ne �l�şk�n müracaatlarda
6183 sayılı Kanunun 22/A maddes� kapsamında vades� geçm�ş borcun bulunmaması şartı aranır.” hükmüne yer
ver�lm�şt�r.

Bu hüküm çerçeves�nde, maden arama ve �şletme ruhsatlarının ver�lmes�, b�rleşt�r�lmes�, süreler�n�n
uzatılması, dev�r ve �nt�kaller� �le çevreyle uyum bedel� �adeler�ne �l�şk�n müracaatlarda, Maden ve Petrol İşler� Genel
Müdürlüğünce 6183 sayılı Kanunun 22/A maddes� kapsamında �lg�l�lerden vades� geçm�ş borcun bulunmadığına
�l�şk�n belge aranılması gerekmekted�r.”

MADDE 2 – Aynı Tebl�ğ�n B�r�nc� Kısım, İk�nc� Bölüm, “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak
İşlemler �le İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünün (4) numaralı alt bölümüne aşağıdak� paragraf
eklenm�şt�r.

“Vades� geçm�ş borç durumunu göster�r belge taleb�n�n ve bu belgen�n �lg�l�ye veya ödemey�/�şlem�
gerçekleşt�recek kurum veya kuruluşa gönder�lmes�n�n elektron�k ortamda yapılması hususunda zorunluluk get�rmeye
Gel�r İdares� Başkanlığı yetk�l�d�r.”

MADDE 3 – Aynı Tebl�ğ�n B�r�nc� Kısım, İk�nc� Bölüm, “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak
İşlemler �le İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünün (5.2.) numaralı alt bölümüne aşağıdak� paragraf
eklenm�şt�r.

“Ayrıca, yapım �haleler�ne münhasır olmak üzere 4734 sayılı Kanun kapsamında olan; 11/1/1954 tar�hl� ve
6219 sayılı Türk�ye Vakıflar Bankası Türk Anon�m Ortaklığı Kanununa göre kurulan Türk�ye Vakıflar Bankası T.A.O.
ve 11/10/2018 tar�hl� ve 7147 sayılı Türk�ye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anon�m Ş�rket� Hakkında Kanuna göre
kurulan Türk�ye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. �le bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak sermayes�n�n
yarısından fazlasına sah�p bulunduğu ş�rketler ve gerek bu bankaların b�rl�kte, gerekse 4603 sayılı Kanun
kapsamındak� bankalarla b�rl�kte sermayes�n�n yarısından fazlasına sah�p bulundukları ş�rketler münhasıran yapım
�haleler� neden�yle 6183 sayılı Kanunun 22/A maddes� kapsamında belge arayacaklardır.”

MADDE 4 – Aynı Tebl�ğ�n B�r�nc� Kısım, İk�nc� Bölüm, “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak
İşlemler �le İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünün (6.1.) numaralı alt bölümü aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“6.1. 6183 sayılı Kanunun 22/A maddes� kapsamında uygulanacak �dar� para cezası tutarları yıllar �t�barıyla
aşağıdak� tabloda göster�lm�şt�r.

Yıllar İdar� para cezası tutarı (L�ra)
2008 2.000,-
2009 2.240,-
2010 2.289,-
2011 2.465,-
2012 2.717,-
2013 2.928,-
2014 3.043,-
2015 3.350,-
2016 3.536,-
2017 3.671,-
2018 4.000,-
2019 4.949,-
2020 6.066,-
2021 6.618,-



”
MADDE 5 – Aynı Tebl�ğ�n B�r�nc� Kısım, Üçüncü Bölüm, “IV. Husus� (Özel) Ödeme Şek�ller�” başlıklı

bölümünün (2) numaralı alt bölümünün dördüncü paragrafında yer alan “paranın Haz�ne hesaplarına aktarıldığı tar�h”
�bares� “paranın verg� da�res� hesabına geçt�ğ� tar�h” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 6 – Aynı Tebl�ğ�n B�r�nc� Kısım, Dördüncü Bölüm, “I. Tec�l” başlıklı bölümünün (10) numaralı alt
bölümü aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“10. 6183 sayılı Kanunun 48 �nc� maddes� �le Bakanlığımıza tanınan yetk�ye �st�naden bel�rlenen ve
30/12/2019 tar�h�nden �t�baren (bu tar�h dah�l) uygulanmakta olan yıllık tec�l fa�z oranı %15’t�r.

25/1/2000 tar�h�nden �t�baren yıllar �t�barıyla uygulanan tec�l fa�z oranları aşağıda göster�lm�şt�r.
Genel Tebl�ğ No. Uygulama Dönem� Yıllık Oran (%)

409 25.01.2000 – 20.12.2000 tar�hler� arasında 48
412 21.12.2000 – 30.03.2001 tar�hler� arasında 36
416 31.03.2001 – 01.02.2002 tar�hler� arasında 72
421 02.02.2002 – 11.11.2003 tar�hler� arasında 60
429 12.11.2003 – 03.03.2005 tar�hler� arasında 36
434 04.03.2005 – 27.04.2006 tar�hler� arasında 30
438 28.04.2006 – 20.11.2009 tar�hler� arasında 24

Ser�:C Sıra No:1 21.11.2009 – 20.10.2010 tar�hler� arasında 19
Ser�:C Sıra No:2 21.10.2010 – 05.09.2018 tar�hler� arasında 12
Ser�:C Sıra No:3 06.09.2018 – 24.10.2019 tar�hler� arasında 22
Ser�:C Sıra No:4 25.10.2019 – 29.12.2019 tar�hler� arasında 19
Ser�:C Sıra No:5 30.12.2019 tar�h�nden �t�baren 15

”
MADDE 7 – Aynı Tebl�ğ�n B�r�nc� Kısım, Dördüncü Bölüm, “III. Gec�kme Zammı” başlıklı bölümünün (4)

numaralı alt bölümü aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“4. Vades�nde ödenmeyen amme alacaklarına uygulanacak gec�kme zammı oranları yıllar �t�barıyla aşağıdak�

g�b�d�r.

Bakanlar Kurulu Kararı/
Cumhurbaşkanı Kararı

Uygulama Dönem�
Aylık Gec�kme
Zammı Oranı

(%)
2001/2175 sayılı BKK 29.03.2001 – 30.01.2002 tar�hler� arasında 10
2002/3550 sayılı BKK 31.01.2002 – 11.11.2003 tar�hler� arasında 7
2003/6345 sayılı BKK 12.11.2003 – 01.03.2005 tar�hler� arasında 4*
2005/8551 sayılı BKK 02.03.2005 – 20.04.2006 tar�hler� arasında 3
2006/10302 sayılı BKK 21.04.2006 – 18.11.2009 tar�hler� arasında 2,5
2009/15565 sayılı BKK 19.11.2009 – 18.10.2010 tar�hler� arasında 1,95
2010/965 sayılı BKK 19.10.2010 – 04.09.2018 tar�hler� arasında 1,40
62 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 05.09.2018 – 30.06.2019 tar�hler� arasında 2
1266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 01.07.2019 – 01.10.2019 tar�hler� arasında 2,5
1592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.10.2019 – 29.12.2019 tar�hler� arasında 2
1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 30.12.2019 tar�h�nden �t�baren 1,6

* 2/1/2004 tar�h�nde yürürlüğe g�ren 5035 sayılı Kanunla kanun� oran hal�ne gelm�şt�r.”

MADDE 8 – Aynı Tebl�ğ�n İk�nc� Kısım, İk�nc� Bölüm, “IV- Menkul Malların Satışı” başlıklı bölümü
aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“1. 6183 sayılı Kanunun menkul malların satılmasına da�r hükümler�ne göre, menkul malların satışının esas
olarak alacaklı tahs�l da�reler�nce yapılması gerekmekted�r.

15/4/2021 tar�hl� ve 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanun �le Bazı Kanunlarda
Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanunun 1 �nc� maddes�yle 6183 sayılı Kanunun 85 �nc� maddes�nde menkul malların
f�z�k� ortamda satışına �lave olarak elektron�k ortamda da satışına �mkan veren değ�ş�kl�k yapılmıştır.

Buna göre, menkul malların satışının alacaklı tahs�l da�reler�nce esas �t�barıyla açık artırma usulüne göre f�z�k�
veya elektron�k ortamda yapılması gerekmekted�r.

2. 6183 sayılı Kanunun 84 üncü maddes� uyarınca menkul malların haczed�ld�kler� tar�h�n üçüncü gününden
�t�baren üç ay �çer�s�nde satışa çıkarılması gerekmekted�r. Ancak, hac�zl� menkul malın bu sürede satışa çıkarılmamış
olmasının, bu süren�n sonrasında satışa çıkarılamayacağı anlamına gelmeyeceğ� tab��d�r.

Bozulma, çürüme ve benzer� sebeplerle muhafazasına �mkan olmayan veya bekled�ğ� takd�rde öneml� b�r
değer değ�ş�kl�ğ�ne uğraması �ht�mal� bulunan malların derhal satılarak paraya çevr�lmes� gerekmekted�r.

Ayrıca, 7316 sayılı Kanunun 1 �nc� maddes�yle muhafazası tehl�kel� veya masraflı olan malların da derhal
satılarak paraya çevr�lmes� kuralı get�r�lm�şt�r.



Muhafazası tehl�kel�, dolayısıyla can ve mal güvenl�ğ� açısından mahsurlu mal türler�ne yanıcı, patlayıcı,
aşındırıcı, oks�tley�c�, radyoakt�f, zeh�rl� ve bulaşıcı maddeler örnek olarak ver�leb�l�r.

Muhafazası masraflı olan mallar, özel saklama koşulları neden�yle d�ğer mallara göre muhafaza ücret� çok
daha yüksek olan mallardır.

3. 6183 sayılı Kanunun 85 �la 87 nc� maddeler�nde, haczed�len menkul malların satış şekl�, artırma usulü, satış
�lanları, müşter�n�n malı almaktan vazgeçmes� ve satılamayan menkul mallar hakkında ne g�b� �şlem yapılacağı
hususları düzenlenm�şt�r.

6183 sayılı Kanunun 85 �nc� maddes�nde 7316 sayılı Kanunla yapılan değ�ş�kl�k sonucunda menkul malların
artırmasına �şt�rak edeceklerden menkul mala b�ç�len değer�n %5’� n�spet�nde paranın tem�nat olarak artırmadan önce
alınması gerekmekted�r. Buna göre, 7316 sayılı Kanunun yayımlandığı 22/4/2021 tar�h�nden �t�baren yapılacak
menkul mal satışlarına �şt�rak edeceklerden tem�nat alınması �cap etmekted�r. 

Kend�s�ne menkul mal �hale ed�len k�ş�den alınan tem�nat tutarı �hale bedel�nden mahsup ed�ld�kten sonra
kalan tutarın �hale alıcısı tarafından ödenmes�n� müteak�p mal kend�s�ne tesl�m ed�lecekt�r.

Ancak, mal kend�s�ne �hale ed�len�n malı almaktan vazgeçmes� veya bedel�n tamamını ödememes�
durumunda, 6183 sayılı Kanunun 86 ncı maddes� kapsamında bu k�ş�den aranılacak bedel�n;

- tem�nat tutarından yüksek olması hal�nde tem�nat mahsup ed�ld�kten sonra bak�yes�n�n bu Kanuna göre tak�p
ed�lmes�,

- tem�nat tutarından düşük olması hal�nde tem�nattan mahsup yapıldıktan sonra artan tutarın 6183 sayılı
Kanunun 97 nc� maddes�ne �st�naden bütçeye gel�r kayded�lmes�,

gerekmekted�r.
D�ğer taraftan, artırmaya katılmak �ç�n tem�nat yatırdığı halde mal kend�s�ne �hale ed�lmeyen k�ş�lerden alınan

tem�natların �ade ed�leceğ� tab��d�r.
7316 sayılı Kanunla 6183 sayılı Kanunun 85 �nc� maddes�ne �k�nc� fıkra olarak eklenen hükümle alacaklı

amme �dareler�ne 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� ver�lm�şt�r.

Bu kapsamda, Bakanlığımıza bağlı tahs�l da�reler�nce yapılacak menkul mal satışlarında;
- menkul malın ray�ç değer�n�n 10.000,- l�ra ve altında olması hal�nde tem�nat alınmaması,
- menkul malın ray�ç değer�n�n 10.000,- l�ranın üzer�nde olması hal�nde tem�natın para veya tem�nat mektubu

olarak alınması,
uygun bulunmuştur.
4. 6183 sayılı Kanunun 85 �nc� maddes�ne göre, haczed�len menkul malların tahs�l da�reler�n�n satış

mahall�nde artırma usulü �le satılması esastır. Ancak, haczed�len malın satış mahall�ne nakl�n�n çok zor olması, nakl�
sırasında öneml� b�r değer kaybına uğramasının muhtemel olması g�b� nedenlerle alacaklı tahs�l da�res�nce uygun
görüldüğü hallerde, malın mahall�nde satışının yapılması mümkün olab�lecekt�r.

6183 sayılı Kanunun 85 �nc� maddes� hükmüne göre, menkul malların artırmasında üç defa bağırma mecbur
olup, �lk artırmada tekl�f ed�len en yüksek bedel�n, menkulün tesp�t ed�len değer�n�n %75’�nden aşağı olmaması
şartının aranılması zorunludur. Bu bedele ulaşılamaması hal�nde satış yapılmayacaktır.

5. 7316 sayılı Kanunla yapılan değ�ş�kle 6183 sayılı Kanunun 85 �nc� maddes�nde menkul malların elektron�k
ortamda da satılab�leceğ� ve aynı Kanunla 6183 sayılı Kanuna eklenen 97/A maddes�yle de menkul ve gayr�menkul
malların elektron�k ortamda satışının ne şek�lde yapılacağının Bakanlığımızca bel�rleneceğ� düzenlenm�şt�r. Elektron�k
ortamda satışa �l�şk�n hususlar bu Tebl�ğ�n İk�nc� Kısım, “Elektron�k Ortamda Satış” başlıklı Dördüncü Bölümünde
açıklanmış olup, alacaklı amme �dareler�n�n tekn�k alt yapılarının hazır olmasını müteak�p menkul malların satışı
elektron�k ortamda da yapılab�lecekt�r.

6. Bozulma, çürüme ve benzer� sebeplerle korunması mümkün olmayan ya da bekled�ğ� zaman öneml� b�r
değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan mallar �le muhafazası tehl�kel� veya masraflı olan mallar �se artırma usulüne
başvurulmadan pazarlık usulüne göre satılab�lecekt�r.

7. Altın, z�ra� ürün ve h�sse sened� g�b� borsası bulunan malların satışının borsalarda yapılması mümkündür.
Bu takd�rde, mal açık artırmaya çıkarılmadan doğrudan borsada satılab�lecekt�r.

8. 6183 sayılı Kanunun 87 nc� maddes�nde, �lk artırmada tekl�f ed�len en yüksek bedel�n, menkulün tesp�t
ed�len değer�n�n %75’�nden aşağı olması veya h�ç alıcı çıkmaması hal�nde yapılacak �şlem açıklanarak, satılamayan
menkul malların �lk artırma tar�h�nden başlayarak 15 gün �ç�nde uygun görülen zamanlarda tekrar satışa çıkarılacağı
ve bu artırmada ver�len bedel ne olursa olsun satışın yapılacağı düzenlenm�şt�r.

Ancak, f�z�k� ortamda yapılan b�r�nc� artırmada alıcı çıkmaması neden�yle satışın gerçekleşmemes� hal�nde,
malların �k�nc� artırmasının b�r başka �l veya �lçede yapılması mümkündür.

Aynı madde hükmüne göre, menkul mallar yer�nde veya başka b�r mahalle götürüldüğü halde y�ne satılamaz
veya taşıma g�derler�n�n çokluğu neden�yle başka yere götürülmes� uygun görülmezse, �lk artırma tar�h�nden
başlayarak 15 günlük süren�n b�tmes�nden �t�baren 6 ay �ç�nde pazarlıkla satılacaktır.

6183 sayılı Kanunun 97/A maddes�ne göre, elektron�k ortamda �k� defa artırmaya çıkarılmasına rağmen
satılamayan menkul mallar, pazarlık usulüyle yukarıda bel�rt�len süre �ç�nde f�z�k� veya elektron�k ortamda



satılab�lecekt�r.
Pazarlık usulü �le de satılamayan mallar borçluya ger� ver�leb�leceğ� g�b� uzun b�r süre geçt�ğ� halde

satılamayan menkul malların yen�den değerler� tesp�t ed�lmek suret�yle tekrar 6183 sayılı Kanunun 85 �nc� ve
müteak�p maddeler�ne göre f�z�k� veya elektron�k ortamda satışa çıkarılması da mümkün bulunmaktadır.

9. 6183 sayılı Kanunun 85 �nc� veya 87 nc� maddeler� çerçeves�nde satışı yapıldığı halde, menkul malı satın
alan k�ş�n�n malı almaktan vazgeçmes� veya satış bedel�n� ödememes� hal� Kanunun 86 ncı maddes�nde
düzenlenm�şt�r.

86 ncı madde hükmüne göre;
a) 6183 sayılı Kanunun 85 �nc� maddes�ne göre satıldığı halde müşter�n�n malı almaktan vazgeçmes� veya

ver�len mühlet �çer�s�nde bedel�n tamamını ödememes� durumunda, malın �k�nc� defa artırmaya çıkarılması
gerekmekted�r.

Maddede bu artırmanın hang� sürede yapılacağına �l�şk�n b�r hüküm bulunmamaktadır. Bununla b�rl�kte,
hac�zl� malların b�r an evvel paraya çevr�lerek amme alacağının tahs�l ed�leb�lmes� �ç�n mümkün olan en kısa sürede
artırmaya çıkarılması ve satış �ç�n süre bel�rlenmes�nde Kanunun 87 nc� maddes�nde düzenlenen 15 günlük süren�n
esas alınması uygun olacaktır.

İk�nc� defa yapılan bu artırmada malın en çok artırana �hale olunması gerekmekted�r.
Mal b�r�nc� defa kend�s�ne �hale ed�len k�mseden,
�) �k� �hale bedel� arasındak� menf� fark ve d�ğer zararlar �le fark üzer�nden hesaplanacak tec�l fa�z� oranında

fa�z�n,
��) �k�nc� artırmada tal�p çıkmaması hal�nde �se 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�n,
derhal 6183 sayılı Kanun hükümler�ne göre tahs�l ed�lmes� gerekmekted�r. Tak�p �şlemler�ne, tem�nat alınmış

olması hal�nde tem�natın mahsubu yapıldıktan sonra kalan alacak �ç�n ödeme emr� tebl�ğ� �le başlanılacaktır. Ayrıca,
bu alacağa �hale bedel�n�n ödenmes� gerekt�ğ� günden (bu tar�h har�ç) �t�baren ödeme tar�h�ne kadar (bu tar�h dah�l)
geçen süre �ç�n bas�t fa�z usulüyle yıllık tec�l fa�z� oranında fa�z hesaplanması gerekmekte olup, ayrıca gec�kme zammı
tatb�k ed�lmeyecekt�r.

İk�nc� �halede tal�pl� çıkmaması neden�yle satışın yapılamaması durumunda, sorumlu olan �lk �hale alıcısından
Kanunun aradığı tüm bedel�n tahs�l ed�lmes�n� müteak�p malın kend�s�ne terk ed�lmes� gerekmekted�r.

b) 6183 sayılı Kanunun 87 nc� maddes�nde, �lk artırmada malın satılamaması hal�nde yapılacak �k�nc�
artırmaya �l�şk�n �şlemler açıklanmıştır. Bu maddeye göre, �lk artırmada satılamayan malın 15 gün �çer�s�nde �k�nc�
artırmaya çıkarılması ve bu artırmada en yüksek bedel� tekl�f edene �hale ed�lmes� gerekmekted�r. Ancak, �k�nc�
artırmada mal kend�s�ne �hale olunan k�msen�n malı almaktan vazgeçmes� veya ver�len mühlet �ç�nde bedel�n
tamamını ödememes� durumunda, k�ş� hakkında Kanunun 86 ncı maddes�n�n �k�nc� fıkrasına göre �şlem yapılacaktır.

Ayrıca, b�r�nc� artırmada mal �hale olunmasına rağmen malın alınmasından vazgeç�lmes� veya bedel�n
tamamının ödenmemes� neden�yle yapılan �k�nc� artırmada mal kend�s�ne �hale olunan k�ş�n�n malı almaktan
vazgeçmes� veya bedel� ödememes� hal�nde, bu k�ş� hakkında da Kanunun 86 ncı maddes�n�n �k�nc� fıkrasına göre
�şlem yapılacaktır.

Buna göre, mal �k�nc� artırmada kend�s�ne �hale olunmasına rağmen malı almaktan vazgeçen veya bedel�n
tamamını ödemeyen 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�n derhal 6183 sayılı Kanun hükümler�ne göre tahs�l ed�lmes� gerekmekted�r. Tak�p �şlemler�ne,
tem�nat alınmış olması hal�nde tem�natın mahsubu yapıldıktan sonra kalan alacak �ç�n ödeme emr� tebl�ğ� �le
başlanılacaktır. Ayrıca, bu alacağa �hale bedel�n�n ödenmes� gerekt�ğ� günden (bu tar�h har�ç) �t�baren ödeme tar�h�ne
kadar (bu tar�h dah�l) geçen süre �ç�n bas�t fa�z usulüyle yıllık tec�l fa�z� oranında fa�z hesaplanması gerekmekte olup,
ayrıca gec�kme zammı tatb�k ed�lmeyecekt�r. Aranan bedeller�n tamamının tahs�l�n� müteak�p mal kend�s�ne terk
ed�lecekt�r.

7316 sayılı Kanunla yapılan değ�ş�kl�k sonucunda 6183 sayılı Kanunun 86 ncı maddes�ne göre hesaplanması
gereken fa�z�n, %5 oranı yer�ne tec�l fa�z� oranının d�kkate alınarak hesaplanması gerekmekted�r. Buna göre, 7316
sayılı Kanunun yayımlandığı tar�hten �t�baren yapılacak satışlara bu yen� düzenlemen�n uygulanması gerekmekted�r.
Ayrıca, tec�l fa�z oranında yapılacak değ�ş�kl�kler�n fa�z hesabında d�kkate alınacağı tab��d�r.

10. 6183 sayılı Kanun hükümler�ne göre, değer tesp�t� yapılarak satışa çıkarılan menkuller�n satışında
�zlenecek usul ve aranılacak bedel bel�rlenm�ş olmakla b�rl�kte, 86 ncı ve 87 nc� madde hükümler�ne göre yapılacak
satışlarda, tahs�l da�res�n�n Kanunun 62 nc� maddes�nde yer alan “Tahs�l da�res� alacaklı amme �dares� �le borçlunun
menfaatler�n� mümkün olduğu kadar tel�f etmekle mükelleft�r.” hükmünün de satış bedel� açısından d�kkate alacağı
tab��d�r. Ayrıca, 74 üncü maddede yer alan hükümler çerçeves�nde satış bedel�n�n amme alacağına rüçhanlı olan
alacaklar �le tak�p g�derler�n� aşmaması hal�nde de tahs�l da�res� satıştan vazgeçeb�lecekt�r.”

MADDE 9 – Aynı Tebl�ğ�n İk�nc� Kısım, Üçüncü Bölüm, “I- Gayr�menkul Malların ve Gem�ler�n Hacz�”
başlıklı bölümünün (4) numaralı alt bölümünde yer alan (d) bend�ne aşağıdak� paragraflar eklenm�şt�r.

“D�ğer taraftan, tesl�ms�z taşınır reh�n hakkının güvence olarak kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla
20/10/2016 tar�hl� ve 6750 sayılı T�car� İşlemlerde Taşınır Rehn� Kanunu 28/10/2016 tar�hl� ve 29871 sayılı Resmî



Gazete’de yayımlanarak 1/1/2017 tar�h�nde yürürlüğe g�rm�ş olup, anılan Kanunun 17 nc� maddes�yle 1447 sayılı
Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Ancak, 6750 sayılı Kanunun geç�c� 1 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında 1/1/2017 tar�h�nden önce t�car� �şletme
veya esnaf �şletmeler� üzer�nde tes�s ed�len reh�n haklarına �l�şk�n �lg�l� mevzuat hükümler�n�n uygulanmaya devam
edeceğ� hüküm altına alındığından, 1/1/2017 tar�h�nden önce kurulmuş t�car� �şletme veya esnaf �şletmeler� üzer�nde
tes�s ed�len reh�n haklarının tesp�t� açısından yukarıda yer ver�len açıklamalar çerçeves�nde �şlemler�n tekemmül
ett�r�lmes� gerekmekted�r.

6750 sayılı Kanunun 8 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında, reh�n hakkının tes�s� amacıyla Reh�nl� Taşınır S�c�l�
kurulduğu, aynı madden�n �k�nc� fıkrasında Reh�nl� Taşınır S�c�l�n�n alen� olduğu hükmüne yer ver�lm�şt�r.

31/12/2016 tar�hl� ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 1/1/2017 tar�h�nde
yürürlüğe g�ren Reh�nl� Taşınır S�c�l� Yönetmel�ğ�n�n 15 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında “S�c�l h�zmetler�n�n �fası
amacıyla Taşınır Reh�n S�c�l S�stem� kurulur. Bu S�stem kısaca TARES olarak adlandırılır.” hükmü, 17 nc� maddes�n�n
�k�nc� fıkrasında “S�c�le tesc�l ed�len hususlar alen�d�r...” hükmü, 30 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında “İlg�s�n� �spat
eden herkes s�c�lde sorgulama �şlem� yapab�l�r.” hükmü, aynı madden�n �k�nc� fıkrasında “Sorgulama �şlemler�,
herhang� b�r s�c�l b�r�m� aracılığıyla ya da elektron�k ortamda yapılab�l�r.” hükmü yer almaktadır.

6750 sayılı Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında reh�n hakkının, reh�n sözleşmes�n�n Reh�nl� Taşınır
S�c�l�ne tesc�l ed�lmes�yle kurulacağı, aynı madden�n altıncı fıkrasında reh�n sözleşmes�nde, tarafların k�mler olduğu,
borcun konusu ve tutarının ne olduğu, rehne konu varlık �le bu varlığın ayırt ed�c� özell�kler�n�n neler olduğu
hususlarının yer alması gerekt�ğ� hüküm altına alınmıştır.

6570 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında, üzer�nde reh�n hakkı kurulab�lecek taşınır varlıklar
tadad� olarak sayılmış olup, aynı madden�n �k�nc� fıkrasında, t�car� �şletme ve esnaf �şletmes�n�n tamamı üzer�nde
reh�n kurulması hal�nde, rehn�n kuruluşu anında �şletmen�n faal�yet�ne tahs�s ed�lm�ş olan her türlü varlığın
rehned�lm�ş sayılacağı hükmüne yer ver�lm�şt�r.

D�ğer taraftan, 6750 sayılı Kanunun 1 �nc� maddes�n�n beş�nc� fıkrasında �se “Tapu kütüğüne herhang� b�r
nedenle tesc�l ed�len taşınırlar bu Kanun kapsamında değ�ld�r.” hükmü yer almaktadır.

6750 sayılı Kanunun yukarıda bel�rt�len hükümler�ne göre reh�n hakkı, Reh�nl� Taşınır S�c�l�ne tesc�l ed�lmes�
�le doğacağından, bu hakkın doğduğu tar�hten �t�baren herkese karşı �ler� sürüleb�lmes� mümkündür. 6750 sayılı Kanun
kapsamında reh�n hakkının doğab�lmes� �ç�n de bu hakkın t�car� �şletmen�n üzer�nde faal�yet gösterd�ğ� gayr�menkulün
beyanlar hanes�ne şerh ed�lmes� zorunluluğu bulunmamakla b�rl�kte, tapu kütüğüne herhang� b�r nedenle tesc�l ed�len
taşınırlar �ç�n 6750 sayılı Kanun kapsamında reh�n hakkı kurulması da mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, 6750
sayılı Kanun kapsamında rehned�lmes� mümkün olan taşınırların hacz� sırasında bu taşınırlar �ç�n tapu kütüğünde
herhang� b�r kayıt olmaması durumunda bu malların reh�nl� olup olmadıklarının Reh�nl� Taşınır S�c�l�nden
araştırılması gerekmekted�r.”

MADDE 10 – Aynı Tebl�ğ�n İk�nc� Kısım, Üçüncü Bölüm, “II- Gayr�menkuller�n Satışı” başlıklı bölümünün
(1) numaralı alt bölümü aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“1. 6183 sayılı Kanunun 7316 sayılı Kanunla değ�şt�r�len 90 ıncı maddes�nde “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.”
hükmü yer almaktadır.

Buna göre, tahs�l da�reler�nce haczed�lm�ş olan gayr�menkuller�n satılmalarına �l�şk�n olarak aşağıda yapılan
açıklamaların d�kkate alınması gerekmekted�r.

a) 6183 sayılı Kanuna göre haczed�lm�ş olan gayr�menkuller satış kom�syonları tarafından f�z�k� veya
elektron�k ortamda açık artırma usulüne göre satılab�lecekt�r.

Elektron�k ortamda satışa �l�şk�n hususlar bu Tebl�ğ�n İk�nc� Kısım, “Elektron�k Ortamda Satış” başlıklı
Dördüncü Bölümünde açıklanmış olup, alacaklı amme �dareler�n�n tekn�k alt yapılarının hazır olmasını müteak�p
gayr�menkul malların satışı elektron�k ortamda da yapılab�lecekt�r.

b) 6183 sayılı Kanunun 90 ıncı maddes�nde 7316 sayılı Kanunla yapılan değ�ş�kl�k sonrasında satış
kom�syonlarının oluşumunun alacaklı amme �dareler�nce bel�rlenmes� gerekmekted�r. Buna göre, Devlet, �l özel
�dareler� ve beled�yeler satış kom�syonlarını kend� çalışanları arasından teşk�l etmeye yetk�l�d�r.

Bu kapsamda, Bakanlığımıza bağlı tahs�l da�reler�nce haczed�len gayr�menkuller�n satışlarında yetk�l� olacak
satış kom�syonları aşağıda bel�rt�len şek�lde oluşturulacaktır.

Alacaklı Tahs�l
Da�res�

Satış Kom�syonu
Başkan Üye Üye

Büyük Mükellefler
Verg� Da�res�
Başkanlığı

Tahs�lattan Sorumlu Grup
Müdürü

Tahs�lat
Müdürlüğünden
Sorumlu Müdür

Tahs�lat Müdürlüğünde
Görevl� Memur

Esk�şeh�r Verg�
Da�res� Başkanlığı

Tahs�lattan Sorumlu Grup
Müdürü

Satış Müdürlüğünden
Sorumlu Müdür

Satış Müdürlüğünde
Görevl� Memur



Verg� Da�res�
Müdürlüğü

Verg� Da�res� Başkanlığı;
a)Bulunan Yerlerde
Tahs�lattan Sorumlu Grup
Müdürü 
b)Bulunmayan Yerlerde
Gel�r Müdürlüğünün Bağlı
Olduğu Defterdar
Yardımcısı

Alacaklı/N�yabeten
Tak�b� Yapan Verg�
Da�res�n�n Müdürü

Alacaklı/N�yabeten
Tak�b� Yapan Verg�
Da�res�n�n Kovuşturma
Bölümünden Sorumlu
Müdür Yardımcısı

Malmüdürlüğü Verg� Da�res� Başkanlığı;
a)Bulunan Yerlerde
Tahs�lattan Sorumlu Grup
Müdürü 

 b)Bulunmayan Yerlerde
Gel�r Müdürlüğünün Bağlı
Olduğu Defterdar
Yardımcısı

Alacaklı/N�yabeten
Tak�b� Yapan
Malmüdürlüğünün
Müdürü

Alacaklı/N�yabeten
Tak�b� Yapan
Malmüdürlüğünün
Gel�r Serv�s� Şef�

Satış kom�syonu başkan veya üyeler�n�n görevler�n�n başında bulunmaması veya bel�rlenen unvanlarda memur
bulunmaması hal�nde bunlara vekalet edenler başkan veya üye sıfatıyla kom�syonda görev yaparlar.

Satış kom�syonu başkanının b�rden fazla satış kom�syonunda görev yapması gereken hallerde, verg� da�res�
başkanları ve verg� da�res� başkanlığının bulunmadığı yerlerde defterdarlar, bu k�ş� yer�ne aynı unvana sah�p memuru
satış kom�syonu başkanı olarak görevlend�reb�l�rler.

c) 6183 sayılı Kanunun 90 ıncı maddes�nde satış kom�syonlarının çalışma usul ve esaslarının Bakanlığımızca
bel�rleneceğ� düzenlenm�ş olup, bu kom�syonların aşağıdak� şek�lde çalışmaları uygun bulunmuştur. 

Buna göre, satış kom�syonları;
�) Başkan ve üyelerden oluşur.
��) Başkanın davet� üzer�ne toplanır.
���) Çalışmalarına üyeler�n katılması zorunludur.
�v) Çalışmalarına mazeret� olan üyeler�n yer�ne yedek üyeler katılır.
v) Üye tam sayısıyla toplanır.
v�) Oyb�rl�ğ� �le karar alır.
v��) Başkan ve üyeler� 6183 sayılı Kanunun 108 �nc� maddes� hükmünü d�kkate alarak görev yapar.
v���) Çalışmalarının sekretarya h�zmetler� alacaklı amme �dares�nce uygun görülen b�r�mlerce yürütülür.
Bakanlığımıza bağlı tahs�l da�reler�nce tak�p ed�len alacaklar �ç�n oluşturulan satış kom�syonlarının sekreterya

h�zmetler� alacaklı tahs�l da�res�nce yürütülür. Ancak, verg� da�res� başkanları ve verg� da�res� başkanlığının
bulunmadığı yerlerde defterdarlar, gerek görmeler� hal�nde sekreterya h�zmetler�n�, �lg�s�ne göre tahs�lat grup
müdürlüğüne bağlı müdürlüğe/gel�r müdürlüğüne yaptırab�l�rler. Sekreterya h�zmetler�n�n bu müdürlüklere ver�lmes�
hal�nde kom�syon üyes� olan “Alacaklı/N�yabeten Tak�b� Yapan Verg� Da�res�n�n Kovuşturma Bölümünden Sorumlu
Müdür Yardımcısı” ve “Alacaklı/N�yabeten Tak�b� Yapan Malmüdürlüğünün Gel�r Serv�s� Şef�” yer�ne �lg�l�s�ne göre
tahs�lat grup müdürlüğüne bağlı müdür/gel�r müdürü görevlend�r�leb�l�r.”

MADDE 11 – Aynı Tebl�ğ�n İk�nc� Kısım, Üçüncü Bölüm, “II- Gayr�menkuller�n Satışı” başlıklı bölümünün
(4.1.) numaralı alt bölümünde yer alan (7) numaralı bent aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“7- Tem�natın yatırıldığına �l�şk�n makbuzun nereye ve hang� tar�he kadar �braz ed�leceğ�, malın �hale ed�lmes�
hal�nde alınan tem�natın �hale bedel�nden mahsup ed�leceğ�, malın alınmasından vazgeç�lmes� veya bedel�n tamamının
ödenmemes� durumunda 6183 sayılı Kanun kapsamında doğacak yükümlülükler�n tem�nattan mahsup ed�leceğ�,
mahsup sonrasında tem�nattan artan b�r tutar olması hal�nde �se bu tutarın doğrudan bütçeye �rat kayded�leceğ�,”

MADDE 12 – Aynı Tebl�ğ�n İk�nc� Kısım, Üçüncü Bölüm, “II- Gayr�menkuller�n Satışı” başlıklı bölümünün
(4.2.) numaralı alt bölümünde yer alan (4) numaralı benttek� “500 b�n” �bares� “2,5 m�lyon” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 13 – Aynı Tebl�ğ�n İk�nc� Kısım, Üçüncü Bölüm, “II- Gayr�menkuller�n Satışı” başlıklı bölümünün
(7) numaralı alt bölümü aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“7. 7316 sayılı Kanun �le değ�şt�r�len 6183 sayılı Kanunun 97 nc� maddes�nde, “Gayr�menkul kend�s�ne �hale
olunan k�mse derhal veya ver�len mühlet �ç�nde parayı vermezse �hale kararı feshed�l�r ve gayr�menkul, satış
kom�syonunca hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmayı alakadarlara tebl�ğe hacet olmayıp yalnız �lanla
�kt�fa olunur ve çok artırana �hale ed�l�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. Aradak� farkın amme alacağını aşan m�ktarını bundan mesul olan şahıstan tahs�l edeb�lmek üzere malı
satılan amme borçlusuna da�rece b�r ves�ka ver�l�r.



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.” hükmü yer almaktadır.

Maddeye göre, gayr�menkul kend�s�ne �hale olunan k�msen�n derhal veya ver�len mühlet �ç�nde parayı
vermemes� hal�nde �halen�n feshed�lmes�, �lana çıkarılarak gayr�menkulün 7 gün müddetle artırmaya çıkarılması ve en
çok artırana �hale ed�lmes� gerekecekt�r.

Bu durumda, �halen�n fesh�ne neden olan k�ş� tekl�f ett�ğ� bedel �le b�r sonrak� �hale bedel� arasındak� menf�
farktan, d�ğer zararlardan ve bu fark üzer�nden hesaplanacak tec�l fa�z� oranında fa�zden sorumlu olacak ve bu tutarlar
derhal 6183 sayılı Kanun hükümler�ne göre tak�p ed�lecekt�r. Tak�p �şlemler�ne, tem�natın mahsubu yapıldıktan sonra
kalan alacak �ç�n ödeme emr� tebl�ğ� �le başlanılacaktır. Ayrıca, bu alacağa �hale bedel�n�n ödenmes� gerekt�ğ� günden
(bu tar�h har�ç) �t�baren ödeme tar�h�ne kadar (bu tar�h dah�l) geçen süre �ç�n bas�t fa�z usulüyle yıllık tec�l fa�z�
oranında fa�z hesaplanması gerekmekte olup, ayrıca gec�kme zammı tatb�k ed�lmeyecekt�r. Fa�z hesabında, bu
Tebl�ğ�n İk�nc� Kısım, İk�nc� Bölümünde yer alan “IV- Menkul Malların Satışı” başlıklı bölümünün (9) numaralı alt
bölümünde yapılan açıklamaların d�kkate alınması gerekmekted�r. 

İhale olunan malın alınmasından vazgeç�lmes� veya malın bedel�n�n tamamının ödenmemes� durumunda, 6183
sayılı Kanunun 97 nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası gereğ�nce, artırmaya katılmak �ç�n alınmış olan tem�nattan, mal
kend�s�ne �hale ed�len k�ş�n�n sorumluluğuna �l�şk�n tutarlar mahsup ed�ld�kten sonra tem�nattan artan b�r tutar
bulunması hal�nde bu tutar doğrudan bütçeye �rat kayded�l�r.

D�ğer taraftan, artırmaya katılmak �ç�n tem�nat yatırdığı halde mal kend�s�ne �hale ed�lmeyen k�ş�lerden alınan
tem�natların �ade ed�leceğ� tab��d�r.”

MADDE 14 – Aynı Tebl�ğ�n İk�nc� Kısım, Üçüncü Bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdak� bölüm
eklenm�ş ve d�ğer bölüm buna göre teselsül ett�r�lm�şt�r.

“DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Elektron�k Ortamda Satış

I. Elektron�k Ortamda Satış
1. 7316 sayılı Kanun �le 6183 sayılı Kanuna eklenen 97/A maddes�nde “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.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm �le menkul ve gayr�menkul malların f�z�k� ortamda satılab�lmeler�n�n yanında elektron�k ortamda da
satılab�lmeler�ne �mkan sağlanmıştır.

Madden�n Bakanlığımıza verd�ğ� yetk�ye �st�naden elektron�k ortamda yapılacak satışların aşağıda yer ver�len
usul ve esaslar çerçeves�nde yapılması uygun görülmüştür.

2. Elektron�k ortamda menkul ve gayr�menkul malların satışı 6183 sayılı Kanunun �lg�l� hükümler� d�kkate
alınmak suret�yle yapılır.

Alacaklı amme �dareler�n�n tekn�k alt yapısının elektron�k ortamda satışa �mkan vermes� hal�nde bu yönteme
göre satış yapılab�lecekt�r.

2.1. Elektron�k ortamda menkul ve gayr�menkul malların satışı, alacaklı amme �dareler�n�n bu amaçla
oluşturdukları elektron�k satış platformunda açık artırma suret�yle yapılır. Ayrıca, gerekl� şartların oluşması hal�nde
menkul mallar bu platformda pazarlıkla satılab�l�r.

Satışın, elektron�k ortamda yapılmasına �lg�s�ne göre alacaklı tahs�l da�res� veya satış kom�syonları karar ver�r.
Satışa yetk�l� tahs�l da�res�/satış kom�syonu ver�len son tekl�f� 6183 sayılı Kanun hükümler�ne göre

değerlend�rerek artırmanın sonucunda malın �hale ed�l�p ed�lmed�ğ�ne karar ver�r ve artırma sonucu, artırmanın son
gününü �zleyen �lk �ş günü aynı platformda �lan ed�l�r.

2.2. Açık artırma, �landa bel�rt�len gün ve saat aralığında tekl�f verme yoluyla yapılır. Açık artırmada, tekl�f
verme süres� 5 günü geçmeyecekt�r.

Elektron�k satış platformunda ve d�ğer mecraalarda yapılan �lan met�nler� arasında farklılık bulunması hal�nde,
elektron�k ortamda yapılan �lan esas alınır.

Açık artırma süres�n�n b�t�m�ne on dak�ka kala yen� b�r tekl�f�n ver�lmes� hal�nde açık artırma b�r defaya
mahsus olmak üzere b�r saat uzatılır.

Tekl�flerde artış aralığı, satışa çıkarılan malın ray�ç değer�n�n b�nde beş�nden az olamaz. Ver�len en son tekl�f
artırmaya katılanlara s�stemde göster�l�r.



Artırmaya katılacak olanların k�ş�sel b�lg�ler�n�, tem�natın yatırıldığına �l�şk�n b�lg�ler� s�steme g�rmeler�
zorunludur. Ver�len b�lg�ler kontrol ed�l�r ve artırmaya katılmak �ç�n gerekl� şartları sağlayamayan alıcıların artırmaya
katılmaları s�stem tarafından engellen�r. Tekl�f verenler�n k�ş�sel ver�ler� h�çb�r şek�lde üçüncü k�ş�lerle
paylaşılmayacaktır.

Tekl�f veren, tekl�f�n� ger� çekemeyecekt�r.
Menkul malların pazarlık yöntem�yle elektron�k ortamda satışında alıcılar oluşturulan platform üzer�nden

tekl�fte bulunab�l�r. Tekl�f� kabul ed�len alıcıya durum b�ld�r�l�r.
3. Elektron�k Ortamda Yapılacak Satışlara İl�şk�n İlan
Elektron�k ortamda yapılacak satışlara �l�şk�n �lanlar satılacak malın; menkul mal olması hal�nde elektron�k

ortamda, gayr�menkul mal olması hal�nde 6183 sayılı Kanunun 93 üncü maddes� hükmüne göre yapılacak �lanla
b�rl�kte elektron�k ortamda yapılır.

Elektron�k ortamda yapılacak satış �lanları, Bakanlığımıza bağlı tahs�l da�reler�n�n �lana mahsus alanlarına da
asılacaktır.

Elektron�k ortamda yapılacak �lanlarda bulunması gereken hususlar aşağıda bel�rt�lm�şt�r.
3.1. Menkul Mal Satışlarına İl�şk�n İlan
Elektron�k ortamda satışı yapılacak menkul mallara �l�şk�n �lanlar, elektron�k satış platformunda, artırmanın

başlangıç tar�h�nden en az onbeş gün önce yapılır.
Menkul mal satış �lanında;
1 - Menkul malın elektron�k ortamda elektron�k satış platformunda satılacağı,
2 - Satılacak malın c�ns�, mah�yet�, öneml� vasıfları, ray�ç değer�, bulunduğu yer ve görseller�, satışa konu

malın alıcısında özel n�tel�k aranılması durumunda bu n�tel�kler �le hang� masrafların alıcıya a�t olacağı,
3 - B�r�nc� ve �k�nc� artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığı,
4 - Artırmaya �şt�rak �ç�n tem�nat alınıp alınmayacağı, tem�nat alınması durumunda; alınacak tem�nat tutarını

�lg�l� tahs�l da�res�n�n banka hesabına veya veznes�ne yatırab�lecekler�, tem�nat mektubunun tem�nat olarak ver�lmes�
hal�nde mektubu, tahs�l da�res�ne tevd� etmeler� veya gerekl� tey�t �şlemler�n�n yapılab�lmes� amacıyla elektron�k satış
platformunda mektup b�lg�ler�n�n g�r�ş�n� yapmaları gerekt�ğ�, tem�natın hang� tar�he kadar yatırılab�leceğ� veya
tem�nat mektubunun hang� tar�he kadar ver�leb�leceğ�,

5 - Elektron�k satış platformunda ve d�ğer mecraalarda yapılan �lan met�nler� arasında farklılık bulunması
hal�nde elektron�k ortamda yapılan �lanın esas olduğu, bu farklılığın �halen�n geçerl�l�ğ�n� etk�lemeyeceğ�,

6 - Açık artırma süres�n�n b�t�m�ne on dak�ka kala yen� b�r tekl�f�n ver�lmes� hal�nde açık artırmanın b�r defaya
mahsus olmak üzere b�r saat uzayacağı,

7 - Elektron�k ortamda ver�lecek tekl�fler�n haczed�len malın ray�ç değer�n�n b�r�nc� artırmada %75’�n�, �k�nc�
artırmada �se rüçhanlı alacakla b�rl�kte tak�p masraflarını aşması kaydıyla malın en yüksek tekl�f verene �hale
ed�leceğ�,

8 - Artırma �ç�n tem�nat alınmış olması hal�nde, en yüksek tekl�f verene malın �hale ed�lmes� üzer�ne alınan
tem�natın �hale bedel�nden mahsup ed�leceğ�, malın alınmasından vazgeç�lmes� veya bedel�n tamamının ödenmemes�
durumunda Kanun kapsamında doğacak yükümlülüklere karşılık tem�natın mahsup ed�leceğ�, mahsup sonrasında
tem�nattan artan b�r tutar olması hal�nde �se bu tutarın doğrudan bütçeye �rat kayded�leceğ�,

9 - B�r�nc� artırmada alıcı çıkmaması ya da ver�len tekl�fler�n malın ray�ç değer�n�n %75’�n� bulmaması veya
en yüksek tekl�f veren�n malı almaktan vazgeçmes� veya bedel�n tamamını ödememes� sebeb�yle �halen�n
yapılamadığı veya �ptal ed�ld�ğ� hallerde açık artırmanın 15 gün �ç�nde tekrar yapılacağı,

10 - Artırma sonucunun �landa bel�rt�len son artırma gününü �zleyen �lk �ş günü aynı platformda �lan ed�leceğ�,
11 - İhale alıcısının, �halen�n gerçekleşt�ğ�ne �l�şk�n elektron�k satış platformunda �lanın yapıldığı tar�hten

�t�baren en geç 3 gün �ç�nde �hale bedel�n�n tamamını �lg�l� tahs�l da�res�n�n banka hesabına veya veznes�ne yatırması
gerekt�ğ�,

hususları yer alacaktır.
3.2. Gayr�menkul Mal Satışlarına İl�şk�n İlan
Elektron�k ortamda satışı yapılacak gayr�menkullere �l�şk�n olarak 6183 sayılı Kanunun 93 üncü maddes�

hükmüne göre gazetede yapılacak �lan �le elektron�k ortamda yapılacak �landa aşağıdak� hususlara yer ver�lecek ve
�lan artırmanın başlangıç tar�h�nden en az onbeş gün önce başlamak suret�yle yapılacaktır. Ayrıca, gazetelerde
yapılacak �lanlarda, bu Tebl�ğ�n İk�nc� Kısım, Üçüncü Bölüm, “II- Gayr�menkuller�n Satışı” başlıklı bölümünün (4.2.)
ve (4.3.) numaralı alt bölümler�nde yapılan açıklamalar da d�kkate alınacaktır.

Gayr�menkul mal satış �lanında:
1 - Gayr�menkul malın elektron�k ortamda elektron�k satış platformunda satılacağı,
2 - Satışa çıkarılan gayr�menkulün bulunduğu mahalle, cadde, sokak, kapı ve da�re numarası,
3 - Satışa çıkarılan gayr�menkulün durumu, tapu kaydı, varsa kadastro çapı, evsafı �le husus� vasıfları,

müştem�lat ve eklent�ler� �le elektron�k ortamda yapılacak �landa gayr�menkulün görseller�, satışa konu malın
alıcısında özel n�tel�k aranılması durumunda bu n�tel�kler �le hang� masrafların alıcıya a�t olacağı,

4 - Gayr�menkulün artırılmasına esas olmak üzere satış kom�syonunca b�ç�len ray�ç değer,



5 - Artırmaya �şt�rak �ç�n alınacak tem�natın tutarı ve neler�n tem�nat olarak alınacağı, ayrıca para olarak
alınacak tem�natın �lg�l� tahs�l da�res�n�n banka hesabına veya veznes�ne yatırılab�leceğ�, tem�nat mektubunun tem�nat
olarak ver�lmes� hal�nde mektubu, tahs�l da�res�ne tevd� etmeler� veya gerekl� tey�t �şlemler�n�n yapılab�lmes� amacıyla
elektron�k satış platformunda mektup b�lg�ler�n�n g�r�ş�n� yapmaları gerekt�ğ�, tem�natın hang� tar�he kadar
yatırılab�leceğ� veya tem�nat mektubunun hang� tar�he kadar ver�leb�leceğ�, Devlet �ç borçlanma senetler� �le bu
senetler yer�ne düzenlenen belgeler�n tem�nat olarak ver�lmes� hal�nde bunların verg� da�res�ne tesl�m ed�leceğ�,

6 - Gayr�menkulün satışının yapılacağı yer, gün ve saat aralığı,
7 - Gayr�menkul satış şartnames�n�n nereden alınab�leceğ� veya nerede görüleb�leceğ�,
8 - Elektron�k satış platformunda ve d�ğer mecraalarda yapılan �lan met�nler� arasında farklılık bulunması

hal�nde elektron�k ortamda yapılan �lanın esas olduğu, bu farklılığın �halen�n geçerl�l�ğ�n� etk�lemeyeceğ�,
9 - Malın �hale ed�lmes� hal�nde alınan tem�natın �hale bedel�nden mahsup ed�leceğ�, malın alınmasından

vazgeç�lmes� veya bedel�n tamamının ödenmemes� durumunda Kanun kapsamında doğacak yükümlülükler�n
tem�nattan mahsup ed�leceğ�, mahsup sonrasında tem�nattan artan b�r tutar olması hal�nde �se bu tutarın doğrudan
bütçeye �rat kayded�leceğ�,

10 - Açık artırma süres�n�n b�t�m�ne on dak�ka kala yen� b�r tekl�f�n ver�lmes� hal�nde açık artırmanın b�r
defaya mahsus olmak üzere b�r saat uzayacağı,

11 - Elektron�k ortamda ver�lecek tekl�fler�n amme alacağına rüçhanı olan alacaklar �le yapılmış ve/veya
yapılacak masrafları karşılaması koşuluyla haczed�len malın ray�ç değer�n�n b�r�nc� artırmada %75’�n� geçmes�
gerekt�ğ�, �k�nc� artırmada �se rüçhanlı alacakla b�rl�kte masrafları da aşması kaydıyla en yüksek tekl�f verene �hale
ed�leceğ�,

12 - Gayr�menkul malın satışında tekl�f ed�len bedel�n, gayr�menkule b�ç�len ray�ç değer�n %75’�n� bulmadığı
ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya
yapılacak masrafları karşılamadığı takd�rde, en çok artıranın taahhüdü bak� kalmak şartıyla artırmanın 7 gün daha
uzatılarak, 7 gün sonrak� tar�h de bel�rt�lmek suret�yle, gayr�menkulün elektron�k ortamda hang� gün ve saat
aralıklarında tekrar artırmaya çıkarılacağı,

13 - Artırma sonucunun �landa bel�rt�len son artırma gününü �zleyen �lk �ş günü aynı platformda �lan ed�leceğ�,
14 - İhale alıcısının, �halen�n gerçekleşt�ğ�ne �l�şk�n elektron�k satış platformunda �lanın yapıldığı tar�hten

�t�baren hang� süre �ç�nde �hale bedel�n�n tamamını �lg�l� tahs�l da�res�n�n banka hesabına veya veznes�ne yatırması
gerekt�ğ�,

15 - İş bu �lanın tapu kaydında adres� bulunmayan �lg�l�ler �le tapu kaydında ad ve adresler� geç�p de tebl�ğ
ed�lemeyen �lg�l�lere de tebl�ğ yer�ne ka�m olduğu,

hususları yer alacaktır.”
MADDE 15 – Aynı Tebl�ğ�n EK-7’s� ektek� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 16 – Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 17 – Bu Tebl�ğ hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.
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