
 
 

06.09.2018 

 

SİRKÜLER (2018’70) 

 

 

Konu: 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesine göre tecil ve                      

taksitlendirilen amme alacaklarına uygulanacak yıllık tecil faizi oranı ile aynı Kanunun 51. maddesi 

uyarınca ödeme müddeti içerisinde ödenmeyen amme alacaklarına vadenin bitim tarihinden itibaren 

uygulanacak gecikme zammı oranının belirlenmesi hakkında. 

  

 

I - TECİL FAİZİ  

 

06.09.2018 tarihli 30527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Seri:C 2 Sıra No’lu) Tahsilat Genel 

Tebliği ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesine göre tecil 

ve taksitlendirilen kamu alacaklarına uygulanan tecil faizi oranı yıllık %22 olarak yeniden 

belirlenmiştir. Buna göre, 21.10.2010 tarihinden beri yürürlükteki yıllık %12 olan tecil faizi 0ranı 

yıllık %22’ye yükseltilmiştir. 

 

Tebliğle belirlenen yeni tecil faiz oranı, Tebliğin yayımı tarihinden, yani 06.09.2018 tarihi itibariyle 

yürürlükte olup, buna göre;   

  

06.09.2018 tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilecek amme alacaklarına 

yıllık %22 oranında; 

  

Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan 

amme alacaklarının bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarının 

sürelerinde ödenmesi halinde, müracaat tarihinden itibaren eski tecil faizi oranının (%12) olarak; 

 

Aynı şekilde,  bu tebliğin yayımı tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek 

tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine 

yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, bu tebliğin yayımlandığı tarihe kadar eski 

tecil faiz oranı (%12), bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarları için (%22) oranında, 

 

tecil faizi uygulanacaktır.  

 

  

II - GECİKME ZAMMI   

  

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’nci maddesinin dördüncü 

fıkrasının Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden 19/10/2010 tarih ve 27734 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan ve bu tarih itibariyle yürürlüğe giren 12/10/2010 tarih ve 2010/965 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim 

tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı %1,40 oranında gecikme zammı uygulanması 

kararlaştırılmıştır. 
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Anılan maddenin Cumhurbaşkanına verdiği yetkiye istinaden 05.09.208 tarihli ve 30526 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan 62 Karar sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla amme alacağının ödeme müddeti 

içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı %2 oranında 

gecikme zammı uygulanması kararlaştırılmış ve bahse konu karar 05.09.2018 tarihinden itibaren 

yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

 

Buna göre 05.09.2018 tarihinden önce vadesi geldiği halde bu tarihe ödenmemiş olan amme 

alacaklarının bu tarihten sonra ödenecek kısımlarına ve 05.09.2018 tarihinden itibaren vadesi geldiği 

halde vadelerinde ödenmeyen amme alacaklarına her ay için ayrı ayrı %2 oranında ve Seri: A Sıra 

No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda gecikme zammı uygulanacaktır. 

 

 Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi uyarınca, ay kesirlerine isabet eden gecikme 

zammı günlük olarak hesaplandığından, 05/09/2018 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) günlük 

gecikme zammı oranı (2/100/30=) 0,000667 olarak uygulanacaktır.  

 

Bu tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir. 

 

(Resmi Gazete; 06.09.2018 tarih ve 30527 sayılı) 

 

Söz konusu tebliğin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.   

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/2018

0906.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180906.htm  

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

 

Saygılarımızla, 

 

 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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