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İlgi yazınız ile özetle; 7256 sayılı Kanunun 4.maddesinin 9. fıkrasına gereğince nakden 

ve defaten ödenecek olan yapılandırılmış borç için yine borca dair açılmış bulunan 

yapılandırma öncesi icra takibinden doğan avukatlık ücreti ve mahkeme masraflarının 

müvekkilden tahsil edilip edilemeyeceği hususunda tereddüde düşüldüğünden Bakanlığımız 

görüşü talep edilmektedir.  

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (6183 sayılı Kanun) 

1. ve 2. maddelerine göre; 

 “Kanunun şümulü: 

Madde 1 – Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, 

ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme 

zammı, faiz gibi fer'i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan 

doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; 

bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur. 

… 

Tahsili, Tahsili Emval Kanununa atfedilen alacaklar: 

Madde 2 – Muhtelif kanunlarda Tahsili Emval Kanununa göre tahsil edileceği bildirilen 

her çeşit alacaklar hakkında da bu kanun hükümleri tatbik olunur.” 

6183 sayılı Kanun kapsamındaki aslî amme alacakları, vergi, gümrük resmi, harç, vergi 

cezası (vergi ziyası, özel usulsüzlük, usulsüzlük), para cezası (idari ve adli para cezası), ceza 

tahkik ve takiplerine ait muhakeme masraflarından (yargılama giderleri) ve takip 

masraflarından oluşmaktadır. 

6183 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde “gibi” denilmek suretiyle asli amme alacakları 

sınırlandırmaya tabi tutulmamış olup, geniş anlamda değerlendirilmiştir.  

Fer’i amme alacakları ise, amme alacağına bağlı, ondan zuhur etmiş alacaktır. 
Amme alacağının aslı yoksa ve/veya yargı kararlarına göre terkin edilmişse fer’i amme alacağı 

kendiliğinden düşer.  

7256 Sayılı Kanunun “Ortak Hükümler” başlıklı 3. maddesinin 13. Fıkrasına göre;  

“(13) … 

ç) Bu Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere vazgeçilen davalarda verilen kararlar 

ile hükmedilen yargılama gideri, avukatlık ücreti ve fer’ileri talep edilmez ve bu alacaklar 



için icra takibi yapılamaz. Vazgeçme tarihinden önce ödenmiş olan yargılama giderleri ve 

avukatlık ücretleri geri alınmaz. 

7256 Sayılı Kanunun “Diğer Hükümler” başlıklı 4. maddesinin 9. fıkrasına göre; “(9) 

İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50’sinden fazlası 

bunlara ait şirketlerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar hakkında yaptıkları satış, irtifak 

hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan (tasarrufunda bulunan taşınmazların kira ve 

irtifak hakkı bedelleri ile kaynak sularının kira bedeli dâhil) … bu alacaklara hesaplanan 

gecikme zammı, faiz gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu takdirde mahkeme ve 

icra masrafları ile vekâlet ücreti ilk taksit tutarı ile birlikte tahsil edilir. Bu fıkra 

hükümlerinden yararlanılabilmesi için dava açılmaması ve açılmış davalardan vazgeçilmesi 

şarttır. Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde 

kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin 

faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil 

edilir. Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı yetkilidir.” 

 İlgili mevzuat hükümleri incelendiğinde; 7256 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde asıl 

alacak kalemleri arasında “mahkeme masrafları”nın ve “avukatlık ücreti”nin ayrıca ve açıkça 

belirtilmiş olduğu, “mahkeme ve icra masrafları” ile “avukatlık ücreti”nin asıl alacağa bağlı 

olmaması ve asıl alacaktan bağımsız olarak talep edilebilmesi hasebiyle asli alacak olduğu ve 

7256 sayılı Kanunun 4. maddesinin 9. fıkrası hükmü gereği ilk taksitle birlikte tahsil edilmesi 

gerektiği değerlendirilmektedir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

Bakan a. 

Genel Müdür 

 

 
 


