
 
 

 

Tahsilat Masrafları Kanunu 

Mahkeme dıșı tahsil harçlarının düzenlemesi kanunu (WIK) ve buna ilișkin kararnâmeye göre 

mahkeme dıșı tahsil harçları 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren hareketli barem sistemine göre 

hesaplanacaktır ve de maksimum meblaǧ sınırı belirlenecektir. Amaç; tüketicileri ve kendi hesabına 

çalıșan girișimcileri așırı yüksek tahsilat harçlarına karșı korumaktır. 

• borç tahsilatının ilk € 2.500 üzerinden borç tahsilatının özsermaye miktarının %15’i, minimum 

miktar € 40,- olarak belirlenmiștir; 

• borç tahsilatının sonraki € 2.500 üzerinden borç tahsilatının özsermaye miktarının %10’u; 

• borç tahsilatının sonraki € 5.000 üzerinden borç tahsilatının özsermaye miktarının %5’i; 

• borç tahsilatının sonraki € 190.000 üzerinden borç tahsilatının özsermaye miktarının %1’i; 

• özsermaye miktarının geri kalanının 0,5%’i, maksimum miktar € 6775,00 olarak belirlenmiștir. 

Bu oranlar ne zamandan itibaren geçerlidir?  

Tahsil harçları kanunu ve buna ilișkin kararnâme 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüǧe girmiștir. Bu 

uygulama 1 Temmuz 2012 tarihinden sonra ödenmesi gereken borç tahsilatları için geçerlidir. Yani 

faturanın düzenlenme tarihi belirleyici deǧildir: esas alınan ödemenin geciktirildiǧi tarihtir. Eǧer 

ödemenin geciktirilmesi 1 Temmuz 2012 tarihinden önce yer aldıysa, tahsilat harçlarının belirlenmesi 

o tarihten (yani 1 Temmuz tarihinden) önce geçerli olan kanuna göre yapılmaktadır.  

 

Son ödeme tarihinin geciktirilmesi halinde derhal tahsilat harcı ödemekle mükellef misiniz? 

Eǧer sözkonusu tüketici borç tahsilatı ise deǧilsiniz. İlk önce tarafınıza, size ödemeyi gerçekleștirmeniz 

için 14 gün süre tanınan, masrafsız ihbar gönderilir (14 gün süreli mektup). Bu ihbarda ödemenin 

halen yapılmaması durumunda gerçekleșecek olan sonuçlar ve bilhassa tahsilat harcının miktarı da 

belirtilmelidir. 

 

Tahsilat harcının yanı sıra bașka harçlar da tahsil edilebilir mi?  

Hayır, edilemez. Farklı tanımlar ile belirlenen masrafların (ișlem masrafları, dosya masrafları) hesaba 

eklenmesi yasaktır. 

 

Mahkeme dıșı tahsil harçlarının düzenlemesi kanunu (WIK) ticari borç tahsilatları için de geçerli 

midir? 

Ticari borç tahsilatları hususunda bu hukuki uygulama düzenlenebilir niteliǧini tașımaktadır. Yani bu 

anlamda hukuki düzenlemenin dıșına çıkılabilmektedir. Taraflar kendi aralarında bunun dıșına çıkmayı 

anlașmadıkları sürece, tahsilat harçları için hukuken belirlenen maksimum harçlar geçerlidir. 


