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ERK YMM SİRKÜLER 

                                  
 

Sirküler Tarih: 27.11.2020 

Sirküler No     : 2020.100 
 

 

Konu: 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının 

Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ, 27 Kasım 2020 

Tarihli ve 31317 Sayılı Resmi Gazete`de yayımlanmıştır.  

 

 

Özet: 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının 

Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ, 27 Kasım 2020 tarihli 

Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.  
 
7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 17 Kasım 2020 

tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 7256 sayılı 

Kanun ile vergi mevzuatında ve iş hukuku alanında yapılan 

değişiklikler ile ilgili ayrıntılı açıklamalar, 2020.98 no.lu 

sirkülerimizde yer almaktadır. 

 

Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ 
ile 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Gümrük 

Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü 

doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 

sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, 

faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının 7256 sayılı 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında yeniden 

yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.  

 

Buna göre; 

 

 Gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara 

bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme 

alacakları yerine 17/11/2020 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; 

ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması 
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Bu sirkülerde yer verilen 

açıklamalarımız, konuya ilişkin 

genel bilgiler içermektedir. 

Ayrıntılı açıklamalar için bu 

sirkülerde yer alan ilgili mevzuata 

veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar 

bulunmaktadır. 

 

http://www.erkymm.com/resimler/ERK_YMM_sirkuler__2020.98.pdf
http://www.erkymm.com/resimler/ERK_YMM_sirkuler__2020.98.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201127-5.htm
mailto:info@erkymm.com
http://www.erkymm.com/
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hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas 

alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve 

şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine bağlı 

faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları 

ve aslı 17/11/2020 tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil 

olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının 

tamamının tahsilinden vaz geçilir. 

 Vadesi geldiği halde ödenmemiş yada ödeme süresi henüz 

geçmemiş bulunan ve 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer 

kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük 

vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile 

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirak 

hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının %50’sinin, 

bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi 

şartıyla cezaların kalan %50’sinin, tahsilinden vazgeçilir.   

 Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari 

para cezalarının %30’u ve varsa gümrük vergileri aslının 

tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı 

gibi fer’i amme alacakları yerine 17.112020 tarihine kadar Yİ-

ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın 

bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi 

şartıyla cezaların kalan %70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz, 

gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının 

tamamının, tahsilinden vazgeçilir. 

 İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş 

olan vergiler hakkında birinci madde uygulanır. 

 Bu düzenlemelerden yararlanmak isteyen 

borçluların;  maddede belirtilen şartların yanı sıra dava 

açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun 

yollarına başvurmamaları gerekir. 

 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili gümrük 

idaresine Ek-1 form ile başvuruda bulunmaları gerekir. 

 İdari para cezalarına ilişkin alacakların yapılandırılmasına 

ilişkin başvurular ilgili gümrük idaresine yapılır. 

 Alacağın birden fazla gümrük idaresini ilgilendirmesi 

durumunda, her idareye ayrı ayrı başvurulur. Alacak aslı ve 

buna bağlı idari para cezaları ve fer’i alacaklara ilişkin 

başvurular gümrük beyannamesi, ek tahakkuk kararı ve para 

cezası kararı itibarıyla yapılır. Aynı idarece takip edilen birden 

fazla alacağın yapılandırılmasına ilişkin talepler tek başvuru 

ile yapılabilir. Bu durumda, yükümlülüğe ilişkin detay bilgiler 

başvuruda ayrı ayrı belirtilir. 

 Ticaret Bakanlığına ödenecek tutarların ilk taksitini 31/1/2021 

tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri 

takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit 

taksitte ödemeleri;  şarttır. 

 Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son 

gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre, tatili izleyen ilk 

iş günü mesai saati sonunda bitecektir. 

 Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya 

taksitler hâlinde ödenebilir. Hesaplanan tutarların tamamının 

ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi 
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hâlinde katsayı uygulanmayacağı; 

 Fer’ i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas 

alınarak hesaplanacak tutarların %90’ının tahsilinden 

vazgeçilecektir. 

 Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan 

ibaret olması hâlinde fer’ i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %50 

indirim yapılacaktır. 

 Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi 

içinde ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmayacaktır. 

 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. Taksitler ile uygulanacak katsayı şu şekildedir: 

 

o Altı eşit taksit için (1,045),  

o  Dokuz eşit taksit için (1,083),  

o On iki eşit taksit için (1,105),  

o On sekiz eşit taksit için (1,15), 

 

 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük 

yükümlülüğü doğan ve gümrük idarelerince takip edilen 

ve  17/11/2020 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) kesinleşmiş 

olan alacaklar için yapılandırma başvurusunda 

bulunulabilecektir. 

 

 

 

Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 

açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 


