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REHİNLİ ALACAKLARDA EŞYA VE GAYRİMENKULÜN AYNINDAN DOĞAN 

VERGİLERİN TAHSİL SIRALAMASI DEĞİŞTİ  
 

ÖZET : 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanunla muhtelif düzenlemelerde değişiklik yapılmıştır. 

• Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün 

aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden 

tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelecektir.  

• Tasdik edilen konkordato projeleri; 492 sayılı Harçlar Kanununa 

göre harçlardan, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu gereği 

ödenecek banka ve sigorta muameleleri vergisinden ve borçluya 

kullandırılacak krediler Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan 

istisna edilmiştir. 

 

15 Mart 2017 tarihli ve 30361 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7101 sayılı İcra ve İflâs 

Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla  

• İcra ve İflas Kanunu,  

• Türk Ticaret Kanunu,  

• Kooperatifler Kanunu,  

• Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Milletlerarası Tahkim Kanunu,  

• Tebligat Kanunu,  

• Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,  

• Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve 

Yetkileri Hakkında Kanun ile  

• Posta Hizmetleri Kanununun  

 

bazı hükümlerinde değişiklik yapılmıştır.  

 

Bu düzenlemeler kapsamında 2004 sayılı Kanunun 206’ncı maddesi ile 21/7/1953 tarihli ve 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddelerinde paralel 

bir değişiklik yapılarak gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından 

doğan amme alacaklarının o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan 

sonra geleceği belirtilmiştir. Daha önceki düzenlemede eşya ve gayrimenkulün aynından doğan 

bu vergiler, rehinli alacaklardan önce gelmekteydi. 

 

7101 sayılı Yasa ile ayrıca “iflas erteleme kurumu” yürürlükten kaldırılırken; konkordato 

kurumunun etkin ve işlevsel bir yapıya kavuşturulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda Yasanın 

45’inci maddesi ile tasdik edilen konkordato projesi kapsamında; 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180315-1.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180315-1.pdf
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a) Yapılacak işlemler, 492 sayılı Harçlar Kanununa tabi harçlardan; bu işlemler nedeniyle 

düzenlenecek kâğıtlar, damga vergisinden, 

 

b) Alacaklılar tarafından her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar, 6802 

sayılı Gider Vergileri Kanunu gereği ödenecek banka ve sigorta muameleleri 

vergisinden, 

 

c) Borçluya kullandırılacak krediler, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan, 

istisna edilmiştir. 

 

Bu düzenlemeler, aşağıda önceki halleri ile karşılıklı olarak belirtilmiştir.  

 

Düzenlemenin İlk Hali Yapılan Değişiklik Düzenlemenin Son Hali 

Madde 206 – (Değişik: 

3/7/1940 - 3890/1 md.) 

Alacakları rehinli olan 

alacaklıların satış tutarı 

üzerinde, gümrük resmi ve 

akar vergisi gibi Devlet 

tekliflerinden muayyen eşya 

ve akardan alınması lazım 

gelen resim ve vergi o akar 

veya eşya bedelinden istifa 

olunduktan sonra rüçhan 

hakları vardır. 

  

… 

MADDE 5- 2004 sayılı 

Kanunun 206’ncı 

maddesinin birinci fıkrası 

aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“Alacakları rehinli olan 

alacaklıların satış tutarı 

üzerinde rüçhan hakları 

vardır. Gümrük resmi ve 

akar vergisi gibi Devlet 

tekliflerinden muayyen eşya 

ve akardan alınması lazım 

gelen resim ve vergi, rehinli 

alacaklardan sonra gelir.” 

 

Madde 206 – (Değişik: 

3/7/1940 - 3890/1 md.) 

Alacakları rehinli olan 

alacaklıların satış tutarı 

üzerinde rüçhan hakları 

vardır. Gümrük resmi ve 

akar vergisi gibi Devlet 

tekliflerinden muayyen eşya 

ve akardan alınması lazım 

gelen resim ve vergi, rehinli 

alacaklardan sonra gelir.” 

 …. 

 MADDE 37- 2004 sayılı 

Kanuna 308 inci 

maddesinden sonra gelmek 

üzere aşağıdaki 308/a ila 

308/g maddeleri 

eklenmiştir. 

Konkordatoda harç, vergi 

istisnaları ve teşvik 

belgeleri: 

MADDE 308/g- Tasdik 

edilen konkordato projesi 

kapsamında; 

a) Yapılacak işlemler, 492 

sayılı Harçlar Kanununa tabi 

harçlardan; bu işlemler 

nedeniyle düzenlenecek 

kâğıtlar, damga vergisinden, 

b) Alacaklılar tarafından her 
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MADDE 308/g- Tasdik 

edilen konkordato projesi 

kapsamında; 

a) Yapılacak işlemler, 492 

sayılı Harçlar Kanununa tabi 

harçlardan; bu işlemler 

nedeniyle düzenlenecek 

kâğıtlar, damga vergisinden, 

b) Alacaklılar tarafından her 

ne nam altında olursa olsun 

tahsil edilecek tutarlar, 

6802 sayılı Gider Vergileri 

Kanunu gereği ödenecek 

banka ve sigorta 

muameleleri vergisinden, 

c) Borçluya kullandırılacak 

krediler, Kaynak Kullanımı 

Destekleme Fonundan, 

istisna edilmiştir. 

Bu istisna hükümleri 

konkordato projesinde 

belirtilen işlemler 

bakımından borçlu ile proje 

kapsamındaki alacaklılara 

özgü olarak uygulanır. 

Üçüncü kişiler bu istisna 

hükümlerinden 

yararlanamaz.  

Konkordato projesine göre 

borçları yeni bir itfa plânına 

bağlanan borçlulara ait olan 

teşvik belgelerinin süreleri 

ile ihracat taahhüt süreleri, 

geçici mühlet kararının 

verildiği tarihten 

konkordatonun bağlayıcı 

hâle geldiği tarihe kadar 

işlemez.” 

 

ne nam altında olursa olsun 

tahsil edilecek tutarlar, 

6802 sayılı Gider Vergileri 

Kanunu gereği ödenecek 

banka ve sigorta 

muameleleri vergisinden, 

c) Borçluya kullandırılacak 

krediler, Kaynak Kullanımı 

Destekleme Fonundan, 

istisna edilmiştir. 

Bu istisna hükümleri 

konkordato projesinde 

belirtilen işlemler 

bakımından borçlu ile proje 

kapsamındaki alacaklılara 

özgü olarak uygulanır. 

Üçüncü kişiler bu istisna 

hükümlerinden 

yararlanamaz.  

Konkordato projesine göre 

borçları yeni bir itfa plânına 

bağlanan borçlulara ait olan 

teşvik belgelerinin süreleri 

ile ihracat taahhüt süreleri, 

geçici mühlet kararının 

verildiği tarihten 

konkordatonun bağlayıcı 

hâle geldiği tarihe kadar 

işlemez. 
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Amme alacaklarında rüçhan 

hakkı: 

Madde 21 – Üçüncü 

şahıslar tarafından 

haczedilen mallar paraya 

çevrilmeden evvel o mal 

üzerine amme alacağı için 

de haciz konulursa bu 

alacak da hacze iştirak eder 

ve aralarında satış bedeli 

garameten taksim olunur. 

(Ek hüküm: 30/3/2006 – 

5479/4 md.) Genel bütçeye 

gelir kaydedilen vergi, resim, 

harç ile vergi cezaları ve 

bunlara bağlı zam ve faizler 

için tatbik edilen hacizlerde 

2004 sayılı İcra ve İflas 

Kanununun 268 inci 

maddesinin birinci fıkrasının 

son cümlesi hükmü 

uygulanmaz. 

 Rehinli alacaklıların 

hakları mahfuzdur. Ancak, 

gümrük resmi, bina ve arazi 

vergisi gibi eşya ve 

gayrimenkulün aynından 

doğan amme alacakları o 

eşya ve gayrimenkul 

bedelinden tahsilinde rehinli 

alacaklardan evvel gelir. 

 

(Değişik son fıkra: 

30/3/2006 – 5479/4 md.) 

Borçlunun iflası, mirasın 

reddi ve terekenin resmi 

tasfiyeye tabi tutulması 

hallerinde amme alacakları 

imtiyazlı alacak olarak 2004 

MADDE 47- 21/7/1953 

tarihli ve 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanunun 21 inci 

maddesinin ikinci fıkrasının 

ikinci cümlesi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

“Gümrük resmi, bina ve 

arazi vergisi gibi eşya ve 

gayrimenkulün aynından 

doğan amme alacakları o 

eşya ve gayrimenkul 

bedelinden tahsilinde rehinli 

alacaklardan sonra gelir.” 

 

Amme alacaklarında rüçhan 

hakkı: 

Madde 21 – Üçüncü 

şahıslar tarafından 

haczedilen mallar paraya 

çevrilmeden evvel o mal 

üzerine amme alacağı için 

de haciz konulursa bu 

alacak da hacze iştirak eder 

ve aralarında satış bedeli 

garameten taksim olunur. 

(Ek hüküm: 30/3/2006 – 

5479/4 md.) Genel bütçeye 

gelir kaydedilen vergi, resim, 

harç ile vergi cezaları ve 

bunlara bağlı zam ve faizler 

için tatbik edilen hacizlerde 

2004 sayılı İcra ve İflas 

Kanununun 268 inci 

maddesinin birinci fıkrasının 

son cümlesi hükmü 

uygulanmaz. 

 Rehinli alacaklıların 

hakları mahfuzdur. “Gümrük 

resmi, bina ve arazi vergisi 

gibi eşya ve gayrimenkulün 

aynından doğan amme 

alacakları o eşya ve 

gayrimenkul bedelinden 

tahsilinde rehinli 

alacaklardan sonra gelir.  

 

(Değişik son fıkra: 

30/3/2006 – 5479/4 md.) 

Borçlunun iflası, mirasın 

reddi ve terekenin resmi 

tasfiyeye tabi tutulması 

hallerinde amme alacakları 

imtiyazlı alacak olarak 2004 
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sayılı İcra ve İflas 

Kanununun 206’ncı 

maddesinin üçüncü 

sırasında, bu sıranın 

önceliğini alan alacaklar da 

dahil olmak üzere tüm 

imtiyazlı alacaklar ile birlikte 

işleme tabi tutulur. 

 

sayılı İcra ve İflas 

Kanununun 206’ncı 

maddesinin üçüncü 

sırasında, bu sıranın 

önceliğini alan alacaklar da 

dahil olmak üzere tüm 

imtiyazlı alacaklar ile birlikte 

işleme tabi tutulur. 

 

 

 

 

Saygılarımızla… 

 

 

 

 

 “İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (7101 Sayılı Kanun)” tam 

metni için tıklayınız…>>> 

 

http://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/15203
http://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/15203

