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YAPILANDIRILMASI ile BAZI 
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KAPSAMINDA GÜMRÜK 
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YENİDEN 

YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 
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7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK 
ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA 
İLİŞKİN TEBLİĞ

• Yapılandırılacak alacakların türü,
• Yapılandırılan alacak tutarının nasıl tespit

edileceği,
• Yapılandırılan alacağın taksitlendirilmesi,
• Yapılacak başvurunun şekli ve süresi,
• Başvurulara ilişkin olarak gümrük idarelerince

yapılacak işlemler,
• Ödeme süresi ve süresi içinde ödenmeyen

taksitlere ilişkin yürütülecek işlemler,
• Tecil edilen alacakların yapılandırılması.
• İade edilemeyecek alacaklar
• 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanun kapsamında

yapılandırılan alacaklar 3



KAPSAM

• 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458
sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar
kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan,

• Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil
daireleri tarafından takip edilen,

• Gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler,
gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları

• * İstisna Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının con cümlesi
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TANIMLAR

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları:

• 31/12/2004 tarihine kadar TEFE aylık değişim
oranlarını,

• 1/1/2005 tarihinden itibaren ÜFE aylık değişim
oranlarını,

• 1/1/2014 tarihinden itibaren Yİ-ÜFE aylık
değişim oranlarını,

• 1/11/2016 tarihinden itibaren aylık % 0,35
oranını,

ifade eder.
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KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR

• 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce
gümrük yükümlülüğü doğan,

• Gümrük idarelerince takip edilen alacaklardan,
• 18/5/2018 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil)

kesinleşen;
• Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme

süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük
vergilerinin ödenmemiş kısmının,
Kanun kapsamında yapılandırılması mümkün
bulunmaktadır.
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KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR
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ÖDENECEK 
TUTAR

TAHSİLİNDEN 
VAZGEÇİLECEK 
TUTAR

31/3/2018 tarihinden (bu 
tarih dâhil) önce gümrük 
yükümlülüğü doğan,
Gümrük idarelerince takip 
edilen alacaklardan,
18/5/2018 tarihi itibarıyla 
(bu tarih dâhil) kesinleşen;
Vadesi geldiği hâlde 
ödenmemiş ya da ödeme 
süresi henüz geçmemiş 
bulunan gümrük 
vergilerinin ödenmemiş 
kısmının,
Kanun kapsamında 
yapılandırılması mümkün
bulunmaktadır.

• Gümrük vergilerinin 
ödenmemiş kısmının 
tamamı,

• Bunlara bağlı faiz, 
gecikme faizi ve 
gecikme zammı yerine 
18/5/2018 tarihine 
kadar Yİ-ÜFE aylık 
değişim oranları esas 
alınarak hesaplanacak 
tutar,

• Ödenmemiş alacağın 
sadece fer’i alacaktan 
ibaret olması hâlinde 
fer’i alacak yerine Yİ-
ÜFE aylık değişim 
oranları esas alınarak 
hesaplanacak tutar

• Gümrük vergilerine 
bağlı faiz, gecikme 
faizi, gecikme zammı 
gibi fer’i amme 
alacakları,

• Aslı 18/5/2018 
tarihinden önce 
ödenmiş olanlar dâhil 
olmak üzere asla bağlı 
olarak kesilen idari 
para cezalarının 
tamamı



KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR

• 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük
yükümlülüğü doğan,

• Gümrük idarelerince takip edilen alacaklardan,

• 18/5/2018 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) kesinleşen;

• Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi
henüz geçmemiş bulunan gümrük vergileri asıllarına
bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile 5326 sayılı
Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle
kesilmiş idari para cezalarının Kanun kapsamında
yapılandırılması mümkün bulunmaktadır.
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KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR

9

ÖDENECEK 
TUTAR

TAHSİLİNDEN 
VAZGEÇİLECEK 
TUTAR

31/3/2018 tarihinden (bu tarih 
dâhil) önce gümrük 
yükümlülüğü doğan,

Gümrük idarelerince takip 
edilen alacaklardan,

18/5/2018 tarihi itibarıyla (bu 
tarih dâhil) kesinleşen;

Vadesi geldiği hâlde 
ödenmemiş ya da ödeme süresi 
henüz geçmemiş bulunan 
gümrük vergileri asıllarına 
bağlı olmaksızın kesilmiş idari 
para cezaları ile 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununun iştirak 
hükümleri nedeniyle kesilmiş 
idari para cezalarının Kanun 
kapsamında yapılandırılması 
mümkün bulunmaktadır.

İdari para cezalarının 
%50’si,

İdari para cezalarının 
%50’si,



KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR

• 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce
gümrük yükümlülüğü doğan,

• Gümrük idarelerince takip edilen alacaklardan,

• 18/5/2018 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil)
kesinleşen;

• Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak
kesilmiş idari para cezaları ile varsa gümrük
vergilerinin Kanun kapsamında
yapılandırılması mümkün bulunmaktadır.
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KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR

11

ÖDENECEK 
TUTAR

TAHSİLİNDEN 
VAZGEÇİLECEK 
TUTAR

31/3/2018 tarihinden (bu tarih 
dâhil) önce gümrük 
yükümlülüğü doğan,

Gümrük idarelerince takip 
edilen alacaklardan,

18/5/2018 tarihi itibarıyla (bu 
tarih dâhil) kesinleşen;

Eşyanın gümrüklenmiş 
değerine bağlı olarak kesilmiş 
idari para cezaları ile varsa 
gümrük vergilerinin Kanun 
kapsamında yapılandırılması 
mümkün bulunmaktadır.

• Eşyanın gümrüklenmiş 
değerine bağlı olarak 
kesilmiş idari para 
cezalarının %30’u,

• Gümrük vergileri 
aslının tamamı ile 
bunlara bağlı faiz, 
gecikme faizi, gecikme 
zammı gibi fer’i amme 
alacakları yerine 
18/5/2018 tarihine 
kadar Yİ-ÜFE aylık 
değişim oranları esas 
alınarak hesaplanacak 
tutar

• Cezaların kalan %70’i,

• Alacak asılların bağlı 
faiz, gecikme faizi, 
gecikme zammı gibi 
fer’i amme 
alacaklarının tamamı



KESİNLEŞMEMİŞ veya DAVA SAFHASINDA 
BULUNAN ALACAK ASILLARI

• 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük
yükümlülüğü doğan ve 18/5/2018 tarihi itibarıyla; İlk
derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava
açma süresi henüz geçmemiş olan gümrük vergilerine
ilişkin tahakkuklar,

• 18/5/2018 tarihi itibarıyla gümrük vergilerine ilişkin
gümrük yükümlülüğü doğmuş ve idari itiraz süresi
geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş
bulunan tahakkuklar hakkında,

Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uygulanır.
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KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR

13

ÖDENECEK 
TUTAR

TAHSİLİNDEN 
VAZGEÇİLECEK 
TUTAR

31/3/2018 tarihinden (bu tarih 
dâhil) önce gümrük 
yükümlülüğü doğan ve 
18/5/2018 tarihi itibarıyla; İlk 
derece yargı mercileri nezdinde 
dava açılmış ya da dava açma 
süresi henüz geçmemiş olan 
gümrük vergilerine ilişkin 
tahakkuklar,

18/5/2018 tarihi itibarıyla 
gümrük vergilerine ilişkin 
gümrük yükümlülüğü doğmuş 
ve idari itiraz süresi geçmemiş 
veya idari itiraz mercilerine 
intikal etmiş bulunan 
tahakkuklar hakkında,

Kanunun 3 üncü maddesinin 
birinci fıkrası uygulanır.

• Gümrük vergilerinin % 
50’si,

• Bu tutara ilişkin faiz, 
gecikme faizi ve 
gecikme zammı yerine 
18/5/2018 tarihine 
kadar Yİ-ÜFE aylık 
değişim oranları esas 
alınarak hesaplanacak 
tutar

• Gümrük vergilerinin 
kalan % 50’si,

• Faiz, gecikme faizi, 
gecikme zammı,

• Asla bağlı olarak kesilen 
idari para cezalarının 
tamamı



İTİRAZ/İSTİNAF veya TEMYİZ AŞAMASINDA 
BULUNAN ALACAKLAR

• 18/5/2018 tarihi itibarıyla ilgisine göre istinaf
veya temyiz süreleri geçmemiş ya da
istinaf/itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş
ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş
veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan
gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar
hakkında da Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci
fıkrası uygulanır.

• Ödenecek alacak asıllarının tespitinde,
18/5/2018 tarihi itibarıyla tahakkukun
bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınır.
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İTİRAZ/İSTİNAF veya TEMYİZ AŞAMASINDA 
BULUNAN ALACAKLAR
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18/5/2018 
TARİHİNDEN 
ÖNCE VERİLMİŞ 
EN SON KARAR

ÖDENECEK 
TUTAR

TAHSİLİNDEN 
VAZGEÇİLECEK 
TUTAR

Terkin

• İlk tahakkuka esas 
alınan gümrük 
vergilerinin % 20’si,

• Bu tutara ilişkin 
faiz, gecikme faizi 
ve gecikme zammı 
yerine 18/5/2018 
tarihine kadar Yİ-
ÜFE aylık değişim 
oranları esas 
alınarak 
hesaplanacak tutar

• Gümrük 
vergilerinin kalan % 
80’i

• Faiz, gecikme faizi, 
gecikme zammı,

• Alacak aslına bağlı 
olarak kesilen idari 
para cezalarının 
tamamı



İTİRAZ/İSTİNAF veya TEMYİZ AŞAMASINDA 
BULUNAN ALACAKLAR
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18/5/2018 
TARİHİNDEN 
ÖNCE VERİLMİŞ 
EN SON KARAR

ÖDENECEK 
TUTAR

TAHSİLİNDEN 
VAZGEÇİLECEK 
TUTAR

Tasdik veya 
tadilen tasdike 
ilişkin karar 
olması hâlinde

• Tasdik edilen 
gümrük vergilerinin 
tamamı,

• Terkin edilen 
gümrük vergilerinin 
%20’si,

• Bu tutarlara ilişkin 
faiz, gecikme faizi ve 
gecikme zammı 
yerine 18/5/2018 
tarihine kadar Yİ-
ÜFE aylık değişim 
oranları esas alınarak 
hesaplanacak tutar

• Terkin edilen 
gümrük vergilerinin 
kalan % 80’i,

• Faiz, gecikme faizi, 
gecikme zammı,

• Alacak aslına bağlı 
olarak kesilen idari 
para cezalarının 
tamamı



İTİRAZ/İSTİNAF veya TEMYİZ AŞAMASINDA 
BULUNAN ALACAKLAR
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18/5/2018 
TARİHİNDEN 
ÖNCE VERİLMİŞ 
EN SON KARAR

ÖDENECEK 
TUTAR

TAHSİLİNDEN 
VAZGEÇİLECEK 
TUTAR

Bozma Kararı

•Gümrük vergilerinin 
% 50’si,

• Bu tutara ilişkin faiz, 
gecikme faizi ve 
gecikme zammı yerine 
18/5/2018 tarihine 
kadar Yİ-ÜFE aylık 
değişim oranları esas 
alınarak hesaplanacak 
tutar

•Gümrük vergilerinin 
kalan % 50’si,

• Faiz, gecikme faizi,
gecikme zammı,

•Asla bağlı olarak 
kesilen idari para 
cezalarının tamamı



İTİRAZ/İSTİNAF veya TEMYİZ AŞAMASINDA 
BULUNAN ALACAKLAR
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18/5/2018 
TARİHİNDEN 
ÖNCE VERİLMİŞ 
EN SON KARAR

ÖDENECEK 
TUTAR

TAHSİLİNDEN 
VAZGEÇİLECEK 
TUTAR

Kısmen Onama Kararı
• Tasdik edilen gümrük 

vergilerinin tamamı,
• Terkin edilen gümrük 

vergilerinin %20’si,
• Bu tutarlara ilişkin faiz, 

gecikme faizi ve gecikme 
zammı yerine 18/5/2018 
tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık 
değişim oranları esas 
alınarak hesaplanacak tutar

• Terkin edilen gümrük 
vergilerinin kalan % 80’i,

• Faiz, gecikme faizi, gecikme 
zammı,

• Alacak aslına bağlı olarak 
kesilen idari para cezalarının 
tamamı

Kısmen Bozma Kararı • Gümrük vergilerinin % 50’si 
ile bu tutara ilişkin faiz, 
gecikme faizi ve gecikme 
zammı yerine 18/5/2018 
tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık 
değişim oranları esas 
alınarak hesaplanacak tutar

•Gümrük vergilerinin kalan % 
50’si,
• Faiz, gecikme faizi, gecikme

zammı,
•Asla bağlı olarak kesilen idari 
para cezalarının tamamı



KESİNLEŞMEMİŞ İDARİ PARA 
CEZALARI

18/5/2018 tarihi itibarıyla;

• İdari itiraz süresi henüz geçmemiş,
• İdari itiraz mercilerine intikal ettirilmiş,
• Dava açma süresi henüz geçmemiş,

sadece gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para
cezalarının da Kanunun 3 üncü maddesinin
üçüncü fıkrası kapsamında yapılandırılması
mümkün bulunmaktadır.

19



KESİNLEŞMEMİŞ İDARİ PARA 
CEZALARI

20

ÖDENECEK
TUTAR

TAHSİLİNDEN 
VAZGEÇİLECEK 
TUTAR

• Asla bağlı cezalar
• Gümrük vergilerinin

18/5/2018 tarihinden önce
ödenmiş olması veya 4
üncü maddeye ilişkin
olarak Kanunda belirtilen
süre ve şekilde ödenmesi
şartıyla

• Tamamı

• Asla bağlı olmaksızın
kesilen gümrük
yükümlülüğüyle ilgili
idari para cezaları

• Cezaların %25’i • Cezaların %75’i

• Eşyanın gümrüklenmiş
değerine bağlı olarak
kesilmiş olan idari para
cezaları

• Cezaların %15’i • Cezaların %85’i



KESİNLEŞMEMİŞ İDARİ PARA 
CEZALARI

18/5/2018 tarihi itibarıyla;

• dava açılmış

sadece gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para
cezalarının Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü
fıkrası kapsamında yapılandırılması mümkün
bulunmaktadır.
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KESİNLEŞMEMİŞ İDARİ PARA 
CEZALARI

22

ÖDENECEK
TUTAR

TAHSİLİNDEN 
VAZGEÇİLECEK 
TUTAR

• Asla bağlı cezalar
• Gümrük vergilerinin

18/5/2018
tarihinden önce
ödenmiş olması veya
4 üncü maddeye
ilişkin olarak
Kanunda belirtilen
süre ve şekilde
ödenmesi şartıyla

• Tamamı



KESİNLEŞMEMİŞ İDARİ PARA 
CEZALARI
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ASLA BAĞLI 
OLMAKSIZIN 
KESİLEN İDARİ 
PARA CEZALARI

ÖDENECEK
TUTAR

TAHSİLİNDEN 
VAZGEÇİLECEK 
TUTAR

• İlk derece yargı 
mercileri nezdinde 
dava açılmış

• Cezaların %25’i • Cezaların %75’i

• Terkine ilişkin
karar olması
hâlinde

• Cezaların %10’u • Cezaların %90’ı

• Tasdik veya
tadilen tasdike
ilişkin karar
olması hâlinde

• Tasdik edilen ceza 
tutarının %50’si,

• Terkin edilen 
cezanın %10’u

• Tasdik edilen ceza 
tutarının %50’si,

• Terkin edilen 
cezanın %90’ı



KESİNLEŞMEMİŞ İDARİ PARA 
CEZALARI
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ASLA BAĞLI 
OLMAKSIZIN 
KESİLEN İDARİ 
PARA CEZALARI

ÖDENECEK
TUTAR

TAHSİLİNDEN 
VAZGEÇİLECEK 
TUTAR

• En son kararın 
bozma kararı 
olması hâlinde 

• Cezaların %25’i • Cezaların %75’i

• Kısmen onama
kısmen bozma
kararı olması
hâlinde

• Onanan kısım için
6 ncı maddenin ikinci
fıkrasının (b)
bendindeki oranların
yarısı,
• Bozulan kısım için

%25’i

• Onanan kısım için
6 ncı maddenin ikinci
fıkrasının (b)
bendindeki oranların
yarısı,
• Bozulan kısım için

%75’i



KESİNLEŞMEMİŞ İDARİ PARA 
CEZALARI
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EŞYANIN 
GÜMRÜKLENMİŞ 
DEĞERİNE BAĞLI 
OLARAK KESİLMİŞ 
OLAN İDARİ PARA 
CEZALARI 

ÖDENECEK TUTAR TAHSİLİNDEN 
VAZGEÇİLECEK 
TUTAR

• İlk derece yargı 
mercileri nezdinde 
dava açılmış

• Cezaların %15’i • Cezaların %85’i

• Terkine ilişkin
karar olması
hâlinde

• Cezaların %5’i • Cezaların %95’i

• Tasdik veya
tadilen tasdike
ilişkin karar
olması hâlinde,

• Tasdik edilen ceza 
tutarının %30’u,

• Terkin edilen 
cezanın %5’i

• Tasdik edilen ceza 
tutarının %70’i,

• Terkin edilen 
cezanın %95’i



KESİNLEŞMEMİŞ İDARİ PARA 
CEZALARI
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EŞYANIN 
GÜMRÜKLENMİŞ 
DEĞERİNE BAĞLI 
OLARAK KESİLMİŞ 
OLAN İDARİ PARA 
CEZALARI 

ÖDENECEK
TUTAR

TAHSİLİNDEN 
VAZGEÇİLECEK 
TUTAR

• En son kararın bozma 
kararı olması hâlinde 

• Cezaların %15’i • Cezaların %85’i

• Kısmen onama kısmen
bozma kararı olması
hâlinde

• Onanan kısmın tasdik
veya tadilen tasdike
ilişkin karar olması
hâlinde

1. Tasdik edilen cezanın
%30’u,

2. Terkin edilen cezanın
%5’i

• Bozulan kısım için
%15’i

• Onanan kısmın tasdik
veya tadilen tasdike
ilişkin karar olması
hâlinde

1. Tasdik edilen cezanın
%70’i,

2. Terkin edilen cezanın
%95’i

• Bozulan kısım için %85’i



İNCELEME ve TAHAKKUK 
SAFHASINDA OLAN İŞLEMLER

31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük
yükümlülüğü doğan ve 18/5/2018 tarihinden önce;
• Başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan 4458

sayılı Kanun kapsamında yapılan gümrük
incelemeleri ile ek tahakkuk işlemlerine konu
alacaklar,

• Tamamlandığı hâlde, 18/5/2018 tarihinde ya da
bu tarihten sonra gümrük idaresine intikal eden
müfettiş raporları üzerine gerekli ek tahakkuk ve
tebliğ işlemlerine konu alacaklar,

• 18/5/2018 tarihinden önce tamamlanan Gümrük
ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kontrol Şubeleri ile
diğer incelemelere konu alacaklar 27



İNCELEME ve TAHAKKUK SAFHASINDA 
OLAN İŞLEMLER

28

ÖDENECEK
TUTAR

TAHSİLİNDEN 
VAZGEÇİLECEK 
TUTAR

• Gümrük Vergileri • Gümrük Vergilerinin
%50’si,

• Bu tutara gecikme faizi
yerine 18/5/2018 tarihine
kadar Yİ-ÜFE aylık
değişim oranları esas
alınarak hesaplanacak
tutar,

• Kararın tebliği üzerine
belirlenen dava açma
süresinin bitim tarihine
kadar hesaplanacak
gecikme faizinin tamamı,

• Vergi aslının %50’si,

• Gümrük vergilerine
18/5/2018 tarihine kadar
uygulanan gecikme faizi,

• Vergi aslına bağlı cezaların
tamamı

• Vergi aslına bağlı olmayan
cezalar

• Cezaların %25’i • Cezaların %75’i



İNCELEME ve TAHAKKUK SAFHASINDA 
OLAN İŞLEMLER
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ÖDENECEK
TUTAR

TAHSİLİNDEN 
VAZGEÇİLECEK 
TUTAR

• Eşyanın gümrüklenmiş
değerine bağlı olarak
kesilmiş cezalar ile
varsa gümrük vergileri
aslı

• Gümrük Vergilerinin
%50’si,

• Bu tutara gecikme faizi
yerine 18/5/2018
tarihine kadar Yİ-ÜFE
aylık değişim oranları
esas alınarak
hesaplanacak tutar,

• Kararın tebliği üzerine
belirlenen dava açma
süresinin bitim tarihine
kadar hesaplanacak
gecikme faizinin
tamamı,

• Cezanın %15’i

• Vergi aslının %50’si,

• Gümrük vergilerine
18/5/2018 tarihine
kadar uygulanan
gecikme faizi,

• Cezanın %85’i



İNCELEME ve TAHAKKUK 
SAFHASINDA OLAN İŞLEMLER
Başvuru Süresi ve Ödeme

• Kararın tebliğ tarihinden itibaren otuz gün
içerisinde yazılı başvuruda bulunulması,

• İlk taksitin tebliği izleyen aydan başlamak üzere
ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte
ödenmesi,
gerekmektedir.
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KENDİLİĞİNDEN YAPILAN 
BEYANLAR

31

4458 sayılı Kanuna ve ilgili diğer 
kanunlara göre tahakkuku ve tahsili 
gerektiği hâlde yükümlü tarafından 
beyan edilmeyen aykırılıkların gümrük 
idaresinin tespitinden önce 
kendiliğinden bildirilmesi durumunda 
aykırılıklara konu alacakların Kanunun 
4 üncü maddesinin 10 uncu fıkrası 
kapsamında yeapılandırılması mümkün 
bulunmaktadır.



KENDİLİĞİNDEN YAPILAN BEYANLAR
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ÖDENECEK
TUTAR

TAHSİLİNDEN 
VAZGEÇİLECEK 
TUTAR

Gümrük Vergileri
• Gümrük vergilerinin tamamı

• hesaplanacak faiz yerine 
18/5/2018 tarihine kadar Yİ-
ÜFE aylık değişim oranları 
esas alınarak hesaplanacak 
tutar

• Gecikme faizi

• Vergi Aslına Bağlı Ceza

Vergi Aslına Bağlı Olmayan İdari 
Para Cezaları

Cezanın Tamamı

Eşyanın gümrüklenmiş değerine 
bağlı olarak kesilmiş cezalar ile varsa 
gümrük vergileri aslı

Gümrük vergilerinin tamamı ile 
hesaplanacak faiz yerine 
18/5/2018 tarihine kadar Yİ-ÜFE 
aylık değişim oranları esas 
alınarak hesaplanacak tutar

• Gecikme faizi

• Cezanın Tamamı



ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

18/5/2018 tarihi itibarıyla;

• Uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere
başvuruda bulunulmuş,

• Uzlaşma günü verilmemiş veya Uzlaşma günü
gelmemiş,

• uzlaşma sağlanamamış, ancak dava açma süresi
geçmemiş alacaklarda,

Kanunun 3 üncü maddesi hükmünden
yararlanırlar.
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ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Kanunun yayım tarihi olan 18/5/2018
tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük
müdürlüklerince karar alma süreci
tamamlanmış ancak henüz tebligat süreci
bitmemiş alacaklaklar da Kanunun 3 üncü
maddesi hükmünden yararlanırlar.
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ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

• Kanunun 3 üncü maddesi hükmünden yararlanılması için
bu madde kapsamına giren alacaklara karşı
18/5/2018 tarihinden sonra dava açılmaması, açılmış
davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına
başvurulmaması şarttır.

• Kanunun 4 üncü maddesi hükmünden yararlanılabilmesi
için madde kapsamında ödeme başvurusunda bulunulan
alacağa ilişkin dava açılmaması şarttır.

• Kanunun 3 ile 4 üncü madde hükmünden yararlanlar
4458 sayılı Kanunun uzlaşma ve 30/3/2005 tarihli ve 5326
sayılı Kabahatler Kanununun peşin ödeme indirimi
hükümlerinden yararlanamazlar.

• 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri
uyarınca verilen idari para cezaları Kanun kapsamında
bulunmamaktadır.
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BAŞVURU ŞEKLİ ve SÜRELER

• Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru süresine ilişkin
hükümler saklı kalmak kaydıyla, Kanun hükümlerinden
yararlanmak isteyen borçluların;

-31/7/2018 günü mesai bitimine kadar,
-İlgili gümrük idaresine,
-EK-1’de belirtilen forma uygun olarak,
başvuruda bulunmaları şarttır.

• Başvuruların gümrük beyannamesi, ek tahakkuk kararı ve
para cezası kararıyla yapılmaktadır.
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GÜMRÜK İDARESİNCE 
YAPILACAK İŞLEMLER

• Davadan vazgeçme dilekçesi veya dilekçelerinin yetkisiz
kişilerce imzalanmış olduğunun anlaşılması durumunda
başvuru doğrudan reddedilmez, borçluya 24 üncü
maddeye uygun, davadan vazgeçme dilekçesi veya
dilekçelerinin gönderilmesi için 31/7/2018 günü mesai
bitimine kadar süre verilir.Bu sürenin sonunda dilekçenin
veya dilekçelerin gönderilmemiş olması durumunda
başvuru gerekçe belirtilmek suretiyle reddedilir.

• Kabul edilen başvurulara ilişkin davadan vazgeçme
dilekçelerinin gümrük idarelerine verildiği tarih, ilgili
yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili
yargı merciine gönderilir.
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ÖDEME SÜRESİ

• Kanunun ilgili maddelerindeki ödeme süresine ilişkin
hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanun hükümleri
kapsamında ödenecek tutarların ilk taksitinin 2018 yılı
Eylül ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler
hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi şarttır.

• İlk taksit ödeme süresi 1 Ekim 2018 (30/9/2018 tarihi
Pazar gününe rastladığından) tarihi mesai saati bitiminde
sona ermektedir. Bu tarihten daha önce yapılacak
ödemeler kabul edilir.
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ÖDEME ve TAKSİTLENDİRMEDE 
KATSAYI UYGULAMASI
• Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar

peşin veya taksitler hâlinde ödenebilir.
• Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek

istenmesi hâlinde, ilgili maddelerde yer alan
hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların
başvuru sırasında:

-Altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte
ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri
şarttır.

-Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir
sürede ödeme yapılamaz.
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ÖDEME ve TAKSİTLENDİRMEDE 
KATSAYI UYGULAMASI
• Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde

ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

a) Altı eşit taksit için (1,045),
b) Dokuz eşit taksit için (1,083),
c) On iki eşit taksit için (1,105),
ç) On sekiz eşit taksit için (1,15)

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına
bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek
taksit tutarı hesaplanır.

• Tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması
hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.
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ÖDEME ve TAKSİTLENDİRMEDE 
KATSAYI UYGULAMASI
• Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi

içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde katsayı
uygulanmaz ve;
a) Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları

esas alınarak hesaplanacak tutarların (Kanunun 4 üncü
maddesine göre fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim
oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte
hesaplanan gecikme faizi dâhil) %90’ının tahsilinden
vazgeçilir.

b) Yapılandırılan alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret
olması hâlinde fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim
oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %50 indirim
yapılır.
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ÖDEME ve TAKSİTLENDİRMEDE 
KATSAYI UYGULAMASI
• Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme

süresi içinde ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaz ve;
a) Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları

esas alınarak hesaplanacak tutarlar (Kanunun 4 üncü
maddesine göre fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim
oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte
hesaplanan gecikme faizi dâhil) üzerinden %50 indirim
yapılır.

b) Yapılandırılan alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret
olması hâlinde fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim
oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %25 indirim
yapılır.
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SÜRESİNDE ÖDENMEYEN 
TAKSİTLER
• Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde

ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim
yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya
eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit
tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi
hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay
ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre
belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme
zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden
yararlanılır.

• İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde
ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde
de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin
süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde Kanun
hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.

• Borçlular ödedikleri tutarlar kadar Kanun hükümlerinden
yararlanırlar.
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TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK 
ALACAKLAR
• Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince

takip edilmekte olan ve vadesi 31/12/2013 tarihinden (bu
tarih dâhil) önce olduğu hâlde 18/5/2018 tarihine kadar
ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında
gümrük idarelerince takibi gereken her bir alacağın; türü,
yükümlülüğü, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle;

a) Tutarı 100 Türk lirasını aşmayan asli alacakların,
b) İdari para cezalarında 150 Türk lirasını aşmayanların,
c)Tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı fer’i

alacakların,
ç)Aslı ödenmiş fer’i alacaklarda toplamı 200 Türk lirasını

aşmayanların,
tahsilinden vazgeçilir.
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TECİL EDİLEN ALACAKLARIN 
YAPILANDIRILMASI
• Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d)

bendi kapsamına giren alacakların, 18/5/2018
tarihinden önce 6183 sayılı Kanun ve diğer
kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına
uygun olarak ödenmekte olanlarından kalan
taksit tutarlar, için borçlular, talep etmeleri
hâlinde Kanun hükümlerinden yararlanabilirler.

• Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş
alacak kabul edilir.
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6552,6736 ve 7020 Sayılı KANUNLAR KAPSAMINDA 
YAPILANDIRILAN ALACAKLAR

• Kanun hükümleri;
-6552 sayılı Kanun,
-6736 sayılı Kanun,
-7020 sayılı Kanun,

hükümlerine göre 18/5/2018 tarihi itibarıyla
taksit ödemeleri devam eden alacaklar,

-6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden
alacaklar,
hakkında uygulanmaz
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6552,6736 ve 7020 Sayılı KANUNLAR KAPSAMINDA 
YAPILANDIRILAN ALACAKLAR

6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunların ilgili hükümlerine göre yapılandırılan
ve anılan Kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden alacaklardan kalan
taksitlerin tamamının, 19 uncu maddenin;

a) ikinci fıkrasında belirtilen sürede ödenmesi hâlinde kalan taksit
toplamı içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %90’ının (kalan tutarın sadece
Yİ-ÜFE tutarından oluşması hâlinde anılan fıkranın (b) numaralı bendi
kapsamında),

b) üçüncü fıkrasında belirtilen sürede ödenmesi hâlinde kalan taksit
toplamı içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %50’sinin (kalan tutarın sadece
Yİ-ÜFE tutarından oluşması hâlinde anılan fıkranın (b) numaralı bendi
kapsamında),

tahsilinden vazgeçilir.

Bu takdirde, anılan Kanunlar kapsamında ödenen taksitler için
yapılandırma hükümleri geçerli sayılır ve herhangi bir katsayı düzeltmesi
yapılmaz, ödenmemiş taksitlere ilişkin kalan katsayı tutarlarının tahsilinden
vazgeçilir.
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6552,6736 ve 7020 Sayılı KANUNLAR KAPSAMINDA 
YAPILANDIRILAN ALACAKLAR

6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunların ilgili hükümlerine göre
yapılandırılan ve 18/5/2018 tarihi itibarıyla anılan Kanunlar
kapsamında ödemeleri devam eden alacaklardan, 6552 sayılı
Kanunun 80 inci maddesinin (a) bendi, 6736 sayılı Kanunun
10 uncu maddesinin altıncı fıkrası, 7020 sayılı Kanunun 3
üncü maddesinin altıncı fıkrası kapsamında bir takvim
yılında iki veya daha az taksiti süresinde ödememe veya
eksik ödeme hakkının kullanılması nedeniyle 18/5/2018
tarihi itibarıyla ödenmeyen veya eksik ödenen taksit
tutarlarının, son taksiti izleyen aydan ve ödeme süresi önce
gelen taksitten başlamak üzere ikişer aylık dönemler (taksit
ödemeleri aylık olan alacaklarda her ay) hâlinde, gecikilen
her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine
göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç
ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla anılan
Kanunların hükümlerinden yararlanılır.
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6552,6736 ve 7020 Sayılı KANUNLAR KAPSAMINDA 
YAPILANDIRILAN ALACAKLAR

Örneğin, 6736 sayılı Kanun kapsamında 18 eşit taksit
seçeneğine göre yapılandırılan bir alacağa karşılık 7143 sayılı
Kanunun yayımı tarihi itibarıyla Temmuz/2017, Eylül/2017
aylarında ödenmesi gereken 3 ve 4 üncü taksitlerin süresinde
ödenmemiş olması halinde, Kanunun 10 uncu maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, süresinde ödenmeyen 3
üncü taksit 18 inci taksitin ödenmesi gereken Ocak/2020
ayını izleyen ilk ay olan Şubat/2020 ayında, 4 üncü taksit ise
Nisan/2020 ayında geç ödeme zammıyla birlikte
ödenebilecektir.
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İADE EDİLMEYECEK ALACAKLAR

50

Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) 
bendi kapsamına giren alacaklara karşılık;
- 18/5/2018 tarihinden önce tahsil edilmiş olan 

tutarlar, 
- Kanun kapsamında tahsil edilen tutarlar ,
- tecile ilişkin olarak 6183 sayılı Kanun veya diğer 

kanunlar uyarınca ödenen faizlerin,
Kanun hükümlerine dayanılarak red ve iadesi 

yapılmaz.



İADE EDİLMEYECEK ALACAKLAR

51

Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası 
kapsamında olup dava konusu edilen tahakkuklara 
karşılık 18/5/2018 tarihinden önce ödeme yapılmış 
olması hâlinde, ödenen bu tutarlar, 
- Vergi mahkemesinde esasa ilişkin olarak hiç 

karar verilmemiş ,
- verilen kararın bozulması nedeniyle yeniden 

karar verilmek üzere mahkemesine iade edilmiş 
davalara konu alacaklar için bu maddeden 
yararlanılmak üzere yapılan başvurular,

- terkin kararları üzerine,
red ve iade edilebilir.



DAVADAN VAZGEÇME
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• Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere 
başvuruda bulunan ve ilgili maddeler uyarınca 
dava açmamaları veya açılan davalardan 
vazgeçmeleri ve kanun yollarına 
başvurmamaları gereken borçluların, Kanun 
hükümlerinden yararlanabilmeleri için ilgili 
maddelerde belirlenen başvuru sürelerinde, 
yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri şarttır. 

• Borçlularca, Kanun hükümlerinden 
yararlanılmak üzere davadan vazgeçilmesi 
hâlinde idarece de ihtilaflar sürdürülmez.



DAVADAN VAZGEÇME
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• Davadan vazgeçme dilekçeleri EK-3’te yer alan 
forma uygun olarak ilgili gümrük idaresine 
verilir,

• Bu dilekçelerin gümrük idarelerine verildiği 
tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak 
dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilir.


