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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 20.1.1984 tarihin
de kararlaştırılan «21.7.1953 Tarihli ve 6183 Sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Turgut ÖZAL
Başbakan

GENEL GEREKÇE
1. Mükellef sayısındaki devamlı artışlar Vergi Dairelerini yoğun iş yüküyle karşı karşıya bırakmaktadır.
özellikle tahsilat aşamasında bir yandan Vergi Dairelerinin iş yükünü hafifletmek, öte yandan mükellefle
rin, Vergi Dairelerinde sırf ödemede bulunabilmek için uzun 'kuyruklar oluşturmaları nedeniyle 'karşılaştıkları
zaman kaybını ve güçlükleri giderebilmek için, yaygın bir biçimde postaneler ve bankalar vasıtasıyla ödeme
yapılabilmesini sağlayıcı düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu nedenlerle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun özel ödemeye ilişkin mad
delerinde değişiklik öngörülmüştür.
2. Diğer taraftan, postane ve bankaların verginin tahsilinde devreye sokulmasıyla birlikte nakit yerine
çe'kle yapılacak ödemelerin yaygınlaşacağı, böylece çek kullanma alışkanlığının artacağı hususu da gözönünde
bulundurulmuştur.
3. ötedenberi yürürlükte bulunan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda yer
almakla birlikte, ihtiyarî bir müessese oluşu nedeniyle bugüne kadar uygulamaya konulamayan vergi cüz
danlarına ilişkin madde hükümlerinde, gerekli değişik ^'kler yapılarak, bu cüzdanların kullanılmasının sağ
lanması amaçlanmıştır. Böylece Vergi Cüzdanlarının kullanılmaya başlatılmasıyla mükelleflerin kolaylıkla
ödeme yapabilmeleri sağlanacaktır. Ayrıca, bu cüzdan1 ar yapılan ödemelerin ispatında yeterli belge olarak
kabul edildiğinden ödemenin yapılıp yapılmadığı konusundaki ihtilafların ortadan kalkacağı da düşünülmüş
tür.
4. Diğer taraftan, yapılan inceleme sonunda çok zor durumda olmadıkları tespit edilen mükelleflerin te
cil taleplerinin reddedilmesi gerekmektedir. Ancak, incelemelerin zaman alması nedeniyle idarenin karar ver
mekte gecikmesi sonucu tecil talepleri reddedilmesi gereken mükellefler gecikme zammına muhatap olmakta
dırlar. Oysa, idaredeki gecikme nedeniyle mükelleflere kusur atfedilemeyeceğinden, gecikme zammına muhatap
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olmalarından kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesi icabetmektedir. Bu nedenle, tecil talebi reddedilmesi
gereken mükelleflere idarece 30 güne kadar ödeme süresi tayin edilerek tecili talebedilen borca gecikme
zammı yerine tecil faizi uygulanması öngörülmüştür.
5. Yapılan diğer bir düzenleme ile artan piyasa fa;z hadleri ve buna paralel olarak daha önce yükseltilen
tecil faiz oranı da dikkate alınmak suretiyle mükellef terin vergilerini ödemeyerek, finansman kaynağı olarak
kullanmalarım önlemek amacıyla gecikme zammı oranı yükseltilmiştir.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — Bu madde ile 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin sonuna beş fıkra eklenmektedir.
Bilindiği üzere, mükellefler vergilerini ödeyebilmek için vergi dairelerinde uzun kuyruklar oluşturmakta
ve büyük güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. Bunun için postaneler ve bankalar vasıtasıyla ödeme yapılabilmesi
ni kolaylaştırıcı ve yaygınlaştırıcı tedbirler alınmaktadır.
Buna paralel olarak 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin sonuna eklenen bu fıkralarla
mükelleflerin
ödeme yapacakları bankaların yöneticilerine sorumluluk getirilerek, bankalarca tahsil edilen paraları süre
sinde T.C. Merkez Bankasına aktarılmasının sağlanması amaçlanmıştır.
Madde 2. — Kanunun 43 üncü maddesinde yapılan değişiklikle maddeye, «çekin bankaya verildiği tarih
le veya en çok bir gün evvelki tarihle tanzim edilmiş olması» hükmü ilave edilmektedir. Bu suretle mükel
leflerce çekle yapılacak ödemelerde çekin sadece tahsil dairelerine değil bankalarada verilebilmesi sağlan
maktadır.
Madde 3. — Kanunun 44 üncü maddesinde yapılan değişiklikle çekin bankaya verildiği gün ödemenin ya
pılmış olduğu kabul edilmektedir. Böylece mükelleflerin borçlannı bankalara çekle ödemelerinede imkân ta
nınmıştır.
Madde 4. — Kanunun vergi cüzdanları ile ilgili 45 inci maddesinde değişiklik yapılarak bu cüzdanlara iş
lerlik kazandırılması amaçlanmıştır.
Yapılan değişiklik ile mükelleflere, vergi nevilerine göre tahakkuk ettirilmiş olan borçlarını ve bu borç
larına karşı yapacakları ödemelerin miktarını kolayca hesap ve takip edebilmeleri imkânı verilmektedir.
Vergi cüzdanları, 'borçlarını ödemek isteyen mükel'eflerin tahakkuk kayıtlarına bakmak, eski, yeni vergi
kayıtlarını buldunmak ve kendilerinden yapılan tahsilata ait makbuzların ibrazının istenmesi işlemlerini or
tadan kaldırmaktadır. Ayrıca mükelleflerin cüzdandaki kayıtlar ile yaptıkları ödemeleri ispat etmeleri mümkün
bulunmaktadır.
Madde 5. — Kanunun 46 ncı maddesinde yapılan değişiklikle mükelleflere yaptıkları ödemeleri vergi
cüzdanlarındaki kayıtlar ile ispat edebilme imkânı verilmektedir.
Vergi cüzdanları bu şekliyle yapılan ödemelerin ispatında yeterli belge olarak kabul edildiğinden ödemenin
yapılıp, yapılmadığı konusundaki ihtilaflarda ortadan kalkacaktır.
Madde 6. — Bu maddeyle, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek
üzere bir fıkra eklenerek çok zor durumda olduklarını ileri sürerek tecil talebinde bulunan mükelleflerden,
durumlarına göre kendilerine normal bir tecil süresi verilemeyen ancak idarece tebliğ tarihinden itibaren
30 güne kadar verilecek sürede borcunu ödeyenlerin bu borçlan ödendiği tarihe kadar faiz alınmak sure
tiyle tecil edilerek idarenin inceleme nedeniyle karar vermekte gecikmesinden doğan mağduriyetlerinin ön
lenmesi sağlanmaktadır.
Madde 7. — 6183 sayılı Kanunun 2347 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle değişik 51 inci maddesinde
yapılan değişiklikle, vadesinde ödenmeyen amme alacağına tatbik edilen gecikme zammının oranı artırılmak
tadır. Böylece artan kredi maliyetleri karşısında mükelleflerin vergilerini vadesinde ödemeyerek finans
man kaynağı olarak kullanmaları eğiliminin engellenmesi amaçlanmıştır. Diğer taraftan amme alacağının
tahsil imkânsızlığı veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla olduğa anlaşıldığı takdirde 500 liTürkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 6)

— 3 —

raya kadar olan alacaklaıın aynı Kanunun 106 ncı maddesine dayanılarak terkin edilmekte olması nedeniy
le gecikme zammının da bn miktardan az olmaması gerektiği düşünülmüştür.
Ayrıca, amme alacağının aynı Kanunun 103 ve 104 üncü maddelerindeki zamanaşımını kesen ve durdu
ran haller nedeniyle 5 yıllık tahsil zamanaşımı süresinden sonra da tahsil edilmesi mümkün olduğundan,
gecikme zammının tatbik olunduğu amme alacağının bir mislini geçemez hükmü madde metninden çıkarıl
mıştır.
Madde 8. — Kanunun 52 nci maddesinde yapılan değişiklikle gecikme zammının tatbik müddeti yeniden
düzenlenmiştir. Buna göre. haciz tatbikinde veya teminat alınması halinde gecikme zammının tatbik müddeti
sona ermeyecektir.
Bilindiği üzere, vadesinde ödenmeyen amme alacağının takip ve tahsili için mükelleften teminat alın
makta veya mal varlığına haciz tatbik edilmektedir. Mevcut hükümlere göre bu durumlarda gecikme zam
mının tatbik müddeti sona ermektedir. Ancak, teminat alınan veya haczedilen malların paraya çevrilmesi uzun
bir zaman almakta ve mükellefler gecikme zammının da kesilmiş olması nedeniyle satışın yapılacağı güne
kadar borçlarını ödemekten kaçınmaktadırlar.
Yapılan değişiklikle maddenin devamlı hazine aleyhine işlemesi önlenmiş olacağı gibi mükelleflerin borç
larını süresinde ödemeleri de teşvik edilmiş olunmak tadır.
Madde 9. — Bu maddede Kanunun yürürlük tarihi belirlenmektedir.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 21.1.1984 tarihinde Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 23.1.1984 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «21.7.1953 Ta
rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı» Komisyonumuzun 25.1.1984 tarihli 7 nci Birleşiminde Hükümet'temsilcilerinin de katılmalarıy
la görüşüldü.
Bu tasarı ile, vergi dairelerinin iş yükünü hafifletmek, tahsilatı hızlandırmak, vergi dairelerinin gereksiz
zaman kaybını önlemek, mükelleflerin vergi ödemedeki zorluklarını ortadan kaldırmak ve güçlükleri gidere
bilmek, amacıyla yeni düzenlemeler getirilmektedir.
Esasen, mükellefler 6183 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı olarak borçlarını postane ve bankalara çek usu
lüyle ödemek hakkına sahip oldukları bilinmektedir. Ancak, bu Kanunun ödemeye ilişkin maddelerinde
yapılan değişiklikler ile mükelleflerin nakit yerine çekle ödeme alışkanlığının yaygınlaştırılması ve artırılması
öngörülmektedir.
Bunlara paralel olarak yapılan düzenleme ile de mükelleflerin yapacakları ödemelerin süresinde ve ge
cikmeksizin TC Merkez Bankasındaki hesaba aktarılması amacıyla banka yöneticilerine sorumluluk getiril
miştir.
6183 sayılı Kanunda yer almakla birlikte isteğe bağlı olması nedeniyle pek uygulama imkânı bulamayan
vergi cüzdanlarına ilişkin madde hükümlerinde gerekli değişiklikler yapılarak, bu cüzdanların kullanılması
nın sağlanması istenmiştir. Böylece vergi cüzdanlarının kullanılmaya başlanmasıyla, mükellefler hem kolaylık
la ödeme yapabilecek, hem de bu cüzdanlar yapılan ödemelerin ispatında yeterli belge olarak kabul edilece
ğinden, ödemenin yapılıp yapılmadığı konusundaki uyuşmazlıklar büyük oranda ortadan kalmış olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Ayrıca, mükellefler vergi çeşitlerine göre tahakkuk ettirilmiş olan borçlarını ve yapacakları ödemenin
miktarını kolayca hesap ve takip edebilme imkânına da sahip olacaklardır.
Borcunun tecil olmasını talep eden mükelleflerin taleplerinin incelenmesi uzun zaman alacağından, tecil
talepleri reddedilen mükellefler ayrıca gecikme zammı ödeme zorunda kalmaktadır. İdarenin işleyişindeki
gecikmeden mükellefler sorumlu tutulamayacağından mükelleflerin bu mağduriyetlerinin önlenmesi için, te
cil talepleri reddedilenlere idarece 30 güne kadar ödeme süresi tayin edilerek, tecili talep edilen borca gecik
me zammı yerine tecil faizi uygulanması öngörülmüştür.
Yapılan diğer düzenleme ile artan piyasa faiz oranları ve buna paralel olarak daha önce yükseltilen tecil
faiz oranı dikkate alınmak suretiyle mükelleflerin vergilerini ödemeden kaçınarak, bunları finansman kay
nağı olarak kullanmalarını önlemek amacıyla gecikme faiz oranı da yükseltilmiştir.
Mükelleflerin borçlarını öderken karşılaştıkları bürokratik engellerin ortadan kaldırılması, ödemelerin
kolaylaştırılması ve çabuklaştırılması ile iyi niyetli mükelleflerin korunması amacını taşıyan Kanun Tasarısı
Komisyonumuzca incelenip, tümü benimsenerek mad delerin görüşülmesine geçilmiştir.
Tasarının 1 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında redaksiyon değişikliği yapılarak,
«aktarılmamasından»
kelimesi çıkartılarak yerine «aktarılmasından» kelimesi konulmuştur.
Tasarının 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasındaki «borçlulara» kelimesi «mükelleflere» olarak değiştiril
miştir.
Tasarının 6 ncı maddesinde tebliğ tarihine bir açıklık getirmek amacıyla «reddin tebliği» ifadesi maddeye
eklenmiştir.,
Vadesi kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra gelen alacaklara yeni hükümlerin, önce gelen alacak
lara ise eski hükümlerin uygulanmasını temin etmek amacıyla düzenlenmiş bulunan bir metin tasarıya çer
çeve 9 uncu madde olarak eklenmiştir.
Tasarının 9 uncu maddesi «Bu Kanun 1.3.1984 tarihinden itibaren yürürlüğe girer» şeklinde ve 10 uncu
madde olarak değiştirilmiştir.
Tasarının 2, 3, 5, 7 ve 8 inci maddeleri aynen, 10 uncu maddesi ise 11 inci madde olarak aynen kabul
edilmiştir.
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan
Metin Emiroğlu
Malatya

Başkanvekili
Ayçan Çakıroğulları
Denizli

Sözcü
Alaattin Fırat
Muş

Kâtip Üye
Kadir Demir
Konya
Nabi Sabuncu
Aydın

Ahmet Akgün Albayrak
Adana

Mehmet Deliceoğlu
Adıyaman

Ahmet Şamil Kazokoğlu
Bolu

N. Oğuzhan Artukoğlu
Burdur

İlhan Aşkın
Bursa

Onural Şeref Bozkurt
Çanakkale

Ünal Akkaya
Çorum

Mustafa Kani Bürke
Denizli

İsmail Şengün
Denizli

Ahmet Sarp
Diyarbakır
İmzada bulunamadı.

Türkân Turgut Arıkan
Edirne

İlhan Araş
Erzurum

Togay Gemalmaz
Erzurum
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Mustafa Rıfkı Yaylalı
Erzurum

M. Hayri Osmanlıoğîu
Gaziantep

İhsan Gürbüz
Hatay

İbrahim Fevzi Yaman
İsparta

Tülay öney
İstanbul

Fikret Ertan
İzmir

Özdemir Pehlivanoğlu
İzmir
İmzada bulunamadı.
Mehmet Budak
Kırşehir
İmzada bulunamadı.

ibrahim Özbıyık
Kayseri

Cengiz Tuncer
Kayseri

İsmet Ergül
Kırşehir

Talat Zengin
Malatya

Nazmi önder
Muş
İmzada bulunamadı.

Haydar Özalp
Niğde
İmzada bulunamadı.

Fehmi Memişoğlu
Rize

H. Barış Can
Sinop

Enver Özcan
Tokat
Ferit Melen
Van
İmzada bulunamadı.

Fahrettin Kurt
Trabzon
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
21.7.1953 Tarihli ve 6183 Sayılı Amme Alacaklannm Tahsil Usulü Hakkmda Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı
MADDE 1. T— 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41 inci maddesine
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
,
«Bankalarca tahsil edilen paraların T.C. Merkez Bankasına aktarılması süresi, tahsil edildikleri tarihten
itibaren azamî 7 gündür.
Maliye ve Gümrük Bakanlığı bu süreyi aşmamak üzere Bankalar itibariyle farklı süreler tayin etmeye
yetkilidir.
Bankalar tahsil ettikleri paraları süresinde T.C. Merkez Bankasına aktarmadıkları takdirde, söz konusu ka
mu alacağı, gecikme zammı tatbik edilmek suretiyle tahsil edilir.
Bankaların yöneticileri, tahsil edilen paraların belirlenen sürelerde T.C. Merkez Bankasına aktarılmamasından sorumludurlar.
,
Bu görevi süresinde yerine getirmeyen sorumlulardan aktarılmayan amme alacağının % 10'u nispetinde
ayrıca ceza tahsil olunur.»
MADDE 2. — 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 43 üncü maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştirv
«Çeklerde tanzim tarihi :
Madde 43. — Çekler tahsil dairesine, postaya veya bankaya verildiği tarihle veya en çok bir gün evvelki
tarihle tanzim edilmiş olmalıdır. Daha eski tarihli çekler kabul edilmez.»
MADDE 3. — 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 44 üncü maddesinin
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«41 inci maddeye göre yapılan ödemelerde çekin tahsil dairesine, postaya veya bankaya verildiği, para
nın bankaya veya postaneye yatırıldığı, münakale emrinin bankaya veya postaya verildiği gün ödeme yapıl
mış sayılır.»
MADDE 4. — 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 45 inci
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :

maddesi

«Vergi Cüzdanları :
Madde 45. — Vergi, resim gibi belli bir amme alacağı ile devamlı surette mükellef tutulanlar adına ta
hakkuk ettirilen amme alacakları ile bunlardan yapılan tahsilatı göstermek üzere vergi cüzdanları düzenlenir.
Vergi cüzdanlarının fiyatını, ihtiva edeceği bilgileri, cüzdan almaya dair şekil ve esasları, hangi vergiler hak
kında uygulanacağını, kimlere verileceğini ve uygulama zamanını tespite Maliye ve Gümrük Bakanlığı yet
kilidir. Diğer amme idareleri, alacaklarının i mahiyetine uygun olarak bu cüzdanların şeklinde ve kullanılış tar
zında değişiklik yapabilirler.
Vergi cüzdanı borçlulara bedeli karşılığında verilir.
Vergi cüzdanlarındaki her türlü bilgiler tahsil daireleri tarafından, tahsile dair kayıtlar ise tahsil daire
leri, postaneler veya bankalar tarafından yazılır, imzalanır ve mühürlenir.
Tahsil daireleri, bankalar ve postaneler tarafından vergi cüzdanlarına yapılan kayıtlar Damga Vergisinden
muaftır.»
MADDE 5. — 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 46 ncı maddesinin
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Amme alacağının ödendiği, salahiyetli ve mesul memurlar tarafından verilen makbuzlar ile tahsil dai
releri, bankalar veya postaneler tarafından vergi cüzdanlarına yazılarak, imzalanıp mühürlenen tahsile ait
kayıtlarla ispat olunabilir.»
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ
21.7.1953 Tarihli ve 6183 Saydı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı
MADDE 1. — 6138 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41 inci maddesine
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
«Bankalarca tahsil edilen paraların TC. Merkez Bankasına aktarılması süresi, tahsil edildikleri tarihten
itibaren azamî 7 gündür.
Maliye ve Gümrük Bakanlığı bu süreyi aşmamak üzere bankalar itibariyle farklı süreler tayin etmeye
yetkilidir.
Bankalar tahsil ettikleri paraları süresinde T.C. Merkez Bankasına aktarmadıkları takdirde, söz konu
su kamu alacağı, gecikme zammı tatbik edilmek suretiyle tahsil edilir,.
Bankaların yöneticileri, tahsil edilen paraların belirlenen sürelerde T.C. Merkez Bankasına aktarılma' sından sorumludurlar.
Bu görevi süresinde yerine getirmeyen sorumlulardan aktarılmayan amme alacağının % 10'u nispetinde
ayrıca ceza tahsil olunur.»
MA0DE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

'MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen

kabul edilmiştir.

MADDE 4. — 6138 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 45 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Vergi cüzdanları :
Madde 45. — Vergi, resim gibi belli bir amme alacağı ile devamlı surette mükellef tutulanlar adına
tahakkuk ettirilen amme alacakları ile bunlardan yapılan tahsilatı göstermek üzere vergi cüzdanları dü
zenlenir.
Vergi cüzdanlarının fiyatını, ihtiva edeceği bilgileri, cüzdan almaya dair şekil ve esasları, hangi vergiler
hakkında uygulanacağını, kimlere verileceğini ve uygulama zamanını tespitte Maliye ve Gümrük Bakanlığı
yetkilidir. Diğer amme idareleri, alacakalarının mahiyetine uygun olarak bu cüzdanların şeklinde ve kul
lanılış tarzında değişiklik yapabilirler.
Vergi cüzdanı mükelleflere bedeli karşılığında verilir.
Vergi cüzdanlarındaki hertürlü bilgiler tahsil daireleri tarafından tahsile dair kayıtlar ise tahsil daireleri,
postaneler veya bankalar tarafından yazılır, imzalanır ve mühürlenir.
Tahsil daireleri, bankalar ve postaneler tarafından vergi cüzdanlarına yapılan kayıtlar damga vergisin
den muaftır.»
MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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(Hükümetin Teklifi)
MADDE 6. — 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine
1 inci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki 2 nci fıkra eklenmiştir.
«Borcunun tecilini talebeden ancak, talepleri uygun görülmeyerek reddedilen borçlular söz konusu borç
larını tebliğ tarihinden itibaren idarece 30 güne kadar verilebilecek ödeme süresi içinde ödedikleri takdirde
bu amme alacağı ödendiği tarihe kadar faiz alınmak suretiyle tecil olunur.»
MADDE 7. — 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 2347 sayılı Kanunun
3 üncü maddesiyle değişik 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Gecikme zammı, nispet ve hesabı :
Madde 51. — Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vade gününü takip eden
günden itibaren ilk bir aylık müddet için % 10, müteakip her ay için % 4 gecikme zammı tatbik olunur.
Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir.
Gecikm ezammı 500 liradan az olamaz.
Ceza mahiyetindeki amme alacaklarına ayrıca gecikme zammı uygulanmaz.»
MADDE 8. — 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 2347 sayılı Kanunun
4 üncü maddesiyle değişik 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Gecikme zammında tatbik müddeti ve diğer hükümler :
Madde 52. — Gecikme zammının tatbik müddeti, amme alacağının tecilinde tecilin yapıldığı, iflas ha
linde iflasın açıldığı, aciz halinde bu durumun sabit olduğu güne kadar olan müddettir.
Gecikme zammının önceden borçluya bildirilmesi gerekmez.
Aslın ödenmiş olması gecikme zammının takip ve tahsiline mani değildir.»

MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Başbakan
T. Özal
Devlet Bakam - Başbakan Yardımcısı
t K. Erdem
Devlet Bakanı
S. N. Türel

20.1.1984
Devlet Bakam
A. Af. Yılmaz
Devlet Bakanı
İ. özdağlar

Devlet Bakam
K. Oksay
Devlet Bakanı
A. Tenekeci

Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
Millî Savunma Bakam
A. K. Alptemoçin
M. N. Eldem
Z. Yavuztürk
içişleri Bakam
Dışişleri Bakanı V.
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. Tanrıyar
V. Arıkan
A. M. Yılmaz
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam
Bayındırlık ve iskân Bakam
M. V. Dinçerler
Af. Aydm
1. S. Giray
Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam
Ulaştırma Bakanı
V. Atasoy
Af. Kalemli
H. H. Doğan
Sanayi ve Ticaret Bakam
Kültür ve Turizm Bakanı
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam
H. C. Aral
C. Büyükbaş
Af. Af. Tasçıoğlu
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(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni)
MADDE 6. — 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine
1 inci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki 2 nci fıkra eklenmiştir.
«Borcunun tecilini talep eden ancak, talepleri uygun görülmeyerek reddedilen borçlular söz konusu
borçlarını reddin tebliği tarihinden itibaren idarece 30 güne kadar verilebilecek ödeme süresi içinde ödedik
leri takdirde bu amme alacağı ödendiği tarihe kadar faiz alınmak suretiyle tecil olunur.»
MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 9. — 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici 6 nci
madde eklenmiştir.
«GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanunun 7 ve 8 inci maddeleriyle değişik 51 ve 52 nci madde hükümleri,
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce vadesi geldiği halde ödenmemiş amme alacakları hakkında da
kanunun yürürlük tarihinden itibaren uygulanır.»
MADDE 10. — Bu Kanun 1.3.1984 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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