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SİRKÜLER        İstanbul, 16.09.2014 

Sayı: 2014/167       Ref: 4/167 

 

 

Konu: 

6552 SAYILI KANUN İLE GÜMRÜK VERGİSİ BORÇLARININ YENİDEN 

YAPILANDIRILMASINA DAİR YAPILAN DÜZENLEMELER  

 

11.09.2014 tarih ve mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete’de 6552 sayılı “İş Kanunu İle Bazı 

Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların 

Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” yayınlanmıştır.  

 

Söz konusu kanunun 80. maddesi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince 

takip edilen alacakların yeniden yapılandırılması düzenlenmiştir.  

 

Kapsama Giren Gümrük Vergisi Borçları:  

 

(1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince, 30/4/2014 tarihinden (bu tarih 

dâhil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük 

yükümlülüğü doğan ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, 

idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı alacaklarından kesinleşmiş 

olup bu Kanunun yayımlandığı (11.09.2014) tarih itibarıyla; 

 

a) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük 

vergileri ile bu vergilere bağlı cezaların ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, 

gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı 

tarihe (11.09.2014) kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın 

bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, alacak asıllarına bağlı faiz, 

gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacaklarının tamamının tahsilinden 

vazgeçilecektir. 

 

b) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir 

vergi aslına bağlı olmaksızın 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında kesilmiş 

olan idari para cezaları ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun iştirak hükümleri nedeniyle 

kesilmiş olan idari para cezalarının % 50’sinin bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen 

ödenmesi şartıyla cezaların kalan % 50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir.  

 

c) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş olan idari para cezaları ile ilgili 

olarak söz konusu cezaların ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, 

gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı 

tarihe (11.09.2014) kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın 

bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, alacak asıllarına bağlı faiz, 

gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacaklarının tamamının tahsilinden 

vazgeçilecektir. 
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ç) Yukarıdaki kapsamda, ödenmemiş alacağın sadece ferî alacaktan ibaret olması hâlinde ferî 

alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar tahsil 

edilecektir.  

 

Yukarıdaki kapsamda kesinleşen alacakların yanı sıra eşyanın mülkiyeti kamuya geçirilmiş 

ise yukarıda (c) bendine uygun olarak işlem yapılmış olması ve eşyanın gümrüklenmiş 

değerinin ödenmesi şartıyla mülkiyetin kamuya geçirilmesi işlemi iptal edilecektir.  

 

Bu düzenlemede geçen, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tabiri, Türkiye İstatistik 

Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi 

(TEFE) aylık değişim oranlarını; 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) 

aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) 

aylık değişim oranlarını; gümrük vergileri tabiri, ilgili mevzuat uyarınca eşyanın ithali veya 

ihracında uygulanan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı gümrük idarelerince takip ve 

tahsil edilen gümrük vergisi, diğer vergiler, eş etkili vergiler ve mali yüklerin tümünü, 

gümrüklenmiş değer tabiri, Uluslararası Kıymet Sözleşmesine göre belirlenecek; ithal 

eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti 

ile gümrük vergileri toplamını ifade etmektedir.  

 

Başvuru Zamanı: 

 

Bu düzenleme hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların yasada öngörülen şartların 

yanı sıra bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın (Kasım 2014) sonuna kadar 

başvuruda bulunmaları ve madde kapsamında ödenecek tutarları, ilk taksiti bu Kanunun 

yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan (Aralık 2014) başlamak üzere ikişer aylık dönemler 

hâlinde on sekiz eşit taksitte ödemeleri gerekecektir.   

 

Diğer Hususlar: 

 

Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların yanı sıra 

dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır 

 

Ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az (2014 takvim yılı için bir) 

taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen 

taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 

sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç 

ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanılacaktır. 

Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir 

takvim yılında ikiden fazla (2014 takvim yılı için birden fazla) taksitin süresinde ödenmemesi 

veya eksik ödenmesi hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir. Bu 

hüküm alacaklı tahsil daireleri açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı 

uygulanacaktır.  
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Yukarıda yer verilen hususlar ile 80. maddede yer alan diğer düzenlemelerin uygulanmasına 

ilişkin usul ve esasları belirlemeye Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkili olacaktır. Buna bağlı 

olarak, uygulamaya dair bir genel tebliğ ve/veya genelge yayınlanması beklenmektedir.  

 

Saygılarımızla,  

 

    

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

EK: 
6552 sayılı Kanun 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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