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SİRKÜLER 2021-097                                                                          04.06.2021  
  
  
 
Değerli Müşterilerimiz, 

 
 
 
2021/38 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifi 21 Mayıs 2021 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulmuştur. 
 
Söz konusu Kanun Teklifinin gerekçesinde Covid-19 salgının yayılımı ve etkilerinin devam etmesi 
nedeniyle yapılandırma taksitlerini ödeyemeyen ya da borçları yapılandırma kapsamında 
bulunmayanlara yeni bir imkan verilmesi taleplerinin yoğunlaştığı, kesinleşmiş borçlar dışında ihtilaflı 
aşamada bulunan veya henüz inceleme ve taktir işlemleri tamamlanmamış borçların da ihtilaflara son 
verilmesi ya da yeni ihtilaflar başlatılmaması amacıyla düzenleme yapılması taleplerinin sıklaştığı 
belirtilmiştir. 

Hazırlanan Teklifin kapsamı 7256 Kapsamında Borcu Bulunanlar, Matrah Artırımı, Yeniden Değerleme, 
Karşılıksız Çek, İdari Para Cezaları, İşletme Hesapları, Gümrük Vergileri, SGK Primleri, Kesinleşmiş 
Alacaklar, Kesinleşmemiş Alacakların  yeniden yapılandırılması, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının 
düzeltilmesine ilişkin düzenlemeleri içermektedir. 

Diğer taraftan teklifin birkaç değişiklik ile TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştığı, Kanunun 
kısa süre içinde Cumhurbaşkanı’nca onaylandıktan sonra Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girmesi beklenmektedir.  
 

Bu minvalde Gümrük Kanunu ve diğer kanunlar kapsamında Gümrük Yükümlülüğü doğan ve Ticaret 
Bakanlığı 6183 sayılı Kanun Hükümlerine göre takip edilen Gümrük Vergileri, İdari Para Cezaları, Faizler, 
Gecikme Faizleri, Gecikme Zammı Alacakları aşağıda belirtilen statüde bulunmaları halinde yeniden 
yapılandırılabilecektir. 

 

KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (Madde 2) 

Kesinleşmiş Gümrük Vergisinin Ödenmesi şartına bağlı olarak vergi aslına bağlı para cezaları silinecek, 
Yİ-ÜFE oranında düşük faiz uygulanacaktır.  

Kesinleşme ;  

-15 günlük uzlaşma yada itiraz başvuru süresi geçmiş ise, 

-Uzlaşmaya başvurulmuş olup da uzlaşma tutanağı "uzlaşılan " olarak düzenlenmişse  

-İtiraz üzerine Bölge Müdürlüğü karar vermiş ama 30 gün içinde dava açılmamış ise, 
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-30 gün içinde Vergi mahkemesinde dava açılmış olup temyiz veya itiraz/istinaf süreleri geçmiş ise, 

-Karar düzeltme talep süresi geçmiş ise, 

halinde geçerli olacaktır. Buna göre ; 

Ödenecek Tutarlar  Tahsilinden Vazgeçilen Tutarlar  

 
• Vergi / Gümrük vergisi asıllarının tamamı  
• Alacak aslına bağlı olmayan cezaların % 50’si  
• İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının % 50’si  
• Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası 
yerine Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar  
 

 
• Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların / 
idari para cezalarının tamamı  
• Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan 
% 50’si  
• İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının 
kalan % 50’si  
• Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme 
faizi gibi fer’i alacakların tamamı  
 

 

KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLAR (Madde3) 

Kesinleşmemiş Gümrük Vergilerinin %50’si gecikme faizi ve para cezalarının tamamı silinecek, kalan 
kısmına Yİ-ÜFE oranında düşük faiz uygulanacaktır. 

-15 günlük uzlaşma yada itiraza başvuru süresi geçmemiş ise, 

-Uzlaşmaya başvurulmuş vaziyette uzlaşma gününü beklemekte ise, 

-İtiraz edilmiş vaziyette Bölge Müdürlüğünde karar alınmasını beklemekte ise, 

-Bölge Müdürlüğü karar vermiş ama dava açma süresi henüz geçmemiş vaziyette ise, 

-Vergi mahkemesinde dava açılmış derdest vaziyette ise, 

-Temyiz veya itiraz/istinaf süreleri geçmemiş vaziyette ise, 

-İtiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş vaziyette ise, 

-Karar düzeltme talep süresi geçmemiş vaziyette ise, 

-Karar düzeltme yoluna başvurulmuş vaziyette ise, 

Halinde kesinleşmemiş sayılacaktır. Buna göre ; 

Ödenecek Tutarlar  Tahsilinden Vazgeçilen Tutarlar  
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• Vergi/Gümrük vergisi aslının % 50’si  
• Asla bağlı olmayan cezaların % 25’i  
• Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı 
yerine Yİ-ÜFE esas alınarak 
hesaplanacak tutar  
 

 
• Vergi/Gümrük vergisi aslının % 50’si  
• Vergi/Gümrük vergisi aslına bağlı olarak kesilen vergi 
cezalarının / idari para cezalarının ile bu cezalara bağlı 
gecikme zamlarının tamamı  
• Asla bağlı olmayan cezaların % 75’i  
• Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı  
 

 

BU KANUNUN YAYIMI TARİHİ İTİBARIYLA SADECE GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜYLE İLGİLİ İDARİ PARA 
CEZALARINA İLİŞKİN DAVA AÇILMIŞ (KESİNLEŞMEMİŞ ) OLMASI HALİNDE (Madde 3/3) 

a ) Gümrük Vergilerine bağlı cezalar :(madde 3/3-a)  

Gümrük vergilerinin bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olması veya 2 nci maddeye 
(kesinleşmiş alacaklar kapsamında) ilişkin olarak bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi 
şartıyla Asla bağlı cezaların (gümrük vergilerine bağlı cezaların), tamamının ve bunlara bağlı gecikme 
zamlarının tahsilinden vazgeçilcek. 

b )Asla bağlı olmaksızın kesilen gümrük yükümlülüğüyle ilgili para cezaları (3/3-b ) 

i- Bu maddenin birinci fıkrasında (ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma 
süresi henüz geçmemiş olan) belirtilen safhada olanlarda cezanın %25 inin , 

ikinci fıkrasının (a) bendinde (Madde 3/2-a; terkine ilişkin olanlarda) belirtilen safhada olanlarda, 
cezanın % 10'unun, (b) bendinde (Madde 3/2-b; tasdik veya tadile ilişkin olanlarda) belirtilen safhada 
bulunanlarda tasdik edilen ceza tutarının %50'sinin, terkin edilen cezanın %10'unun bu Kanunda 
belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların tahsilinden vazgeçilir.  

ii- Asla bağlı olmaksızın kesilen gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarına ilişkin verilen en son 
kararın BOZMA kararı olması hâlinde cezanın %25'inin , KISMEN ONAMA KISMEN BOZMA kararı olması 
hâlinde, onanan kısım için ikinci fıkranın (b) bendindeki (Madde 3/2-b; tasdik veya tadile ilişkin 
olanlarda) esaslar çerçevesinde, ilgisine göre anılan bentteki oranların yarısının, bozulan kısım için 
%25'ininBu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların tahsilinden 
vazgeçilir. (3/3-c)  

iii - Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş olan idari para cezaları ile ilgili olarak (3/3d)  

Bu maddenin birinci fıkrasında (ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi 
henüz geçmemiş olan ) belirtilen safhada olanlarda cezanın %15 inin , ikinci fıkrasının; (a) bendinde 
(Madde 3/2-a; terkine ilişkin olanlarda) belirtilen safhada olanlarda cezanın %5'inin, (b) bendinde 
(Madde 3/2-b; tasdik veya tadile ilişkin olanlarda) belirtilen safhada bulunanlarda tasdik edilen ceza 
tutarının %30'unun, terkin edilen cezanın %5'inin, verilen en son kararın bozma kararı olması hâlinde 
cezanın %15'inin, kısmen onama kısmen bozma kararı olması hâlinde; onanan kısmın tasdik veya 
tadilen tasdike ilişkin karar olması hâlinde tasdik edilen cezanın %30'unun, terkin edilen cezanın 
%5'inin, bozulan kısmın %15'ininBu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla 
kalan cezaların tahsilinden vazgeçilir  
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c) İştirak cezaları (kanun 3/7)  

Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak iştirak nedeniyle (5326 Sayılı Yasa Madde 14) kesilen 
vergi cezalarında, cezaya muhatap olanlar; bu madde hükmünden üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentlerinde 
(kanunun yayımı tarihi itibarıyla sadece gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarına ilişkin dava 
açılmış olması hâlinde;) açıklandığı şekilde yararlanabilir. 

 

UZLAŞMA HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMA TALEPLİ ALACAKLAR  (Kanun 3/9) 

Kanunun 3/9. maddesindeki düzenleme gereği; Gümrük Yükümlülüğü 30.04.2021 tarihi (Bu tarih dahil) 
olan ve bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere; 

-Başvuruda bulunulmuş  

-Uzlaşma günü verilmemiş veya  

-Uzlaşma günü gelmemiş ya da  

-Uzlaşma sağlanamamış, ancak dava açma süresi geçmemiş  

-Uzlaşılmış ama henüz ödemesi yapılmamış alacaklar 

olması durumunda (Madde 3; kesinleşmemiş alacaklar) hükmünden yararlanılabilecektir. Her ne kadar 
bu Kanunda yer verilmemiş olsa da uzlaşılan alacak kesinleşmiş alacak olduğundan Gümrük 
yükümlülüğü 30.04.2021 tarihi (bu tarih dahil) olan ve bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla uzlaşılmış 
ama henüz ödenmemiş olan uzlaşılan alacaklar için de kesinleşmiş alacaklara ilişkin hüküm 
uygulanacaktır. 

Ödenecek Tutarlar  Tahsilinden Vazgeçilen Tutarlar  

 
• Vergi aslının % 50’si  
• Asla bağlı olmayan cezaların % 25’i  
• Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE esas 
alınarak hesaplanacak tutar  
 

 
• Vergi aslının % 50’si  
• Vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi 
cezalarının tamamı  
• Asla bağlı olmayan cezaların % 75’i  
• Faiz, gecikme faizi ve gecikme 
zammının tamamı 
 

 

KENDİLİĞİNDEN BİLDİRİM (4/10-c )  

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlara göre tahakkuku ve tahsili gerektiği halde yükümlü 
tarafından beyan edilmeyen aykırılıkların gümrük idaresinin tespitinden önce kendiliğinden (yükümlü 
tarafından) bildirilmesi durumunda, Gümrük vergilerinin tamamı ile bu Kanunun yayımı tarihine kadar 
Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarına göre hesaplanacak tutarın bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde 
tamamen ödenmesi şartıyla faizlerin ve idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 
Bu nedenle 31.08.2021 tarihine kadar ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunmak gerekir . 
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Ödenecek Tutarlar  Tahsilinden Vazgeçilen Tutarlar  

 
• Verginin / Gümrük vergisinin tamamı  
• Faiz, pişmanlık zammı ve gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE esas 
alınarak hesaplanacak tutar  
 

 
• Vergi cezalarının tamamı  
• Faiz, gecikme faizi ve pişmanlık 
faizinin tamamı  
• İdari para cezalarının tamamı  
 

 

 
 
İNCELEME VE TARHİYAT AŞAMASINDAKİ İŞLEMLER(4/8-a) 
 
Teklifte yapılan düzenlemeye göre, Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, bu Kanunun yayımı 
tarihinden önce başlanıldığı halde, tamamlanamamış olan 4458 sayılı Kanun kapsamında yapılan 
gümrük incelemeleri ile ek tahakkuk işlemlerine devam edilecektir. Buna göre bu işlemlerin 
tamamlanmasından sonra tahakkuk eden vergilerin  ; 
 
 

Ödenecek Tutarlar  Tahsilinden Vazgeçilen 
Tutarlar  

 
• Tarh edilen verginin % 50’si  
• Gecikme faizi yerine Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar güncelleme 
oranı (Yİ-ÜFE) esas alınarak hesaplanacak tutar  
• Kanun’un yayımlandığı tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine 
belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak 
gecikme faizinin tamamı  
• Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 25’i  
 

 
• Tarh edilen verginin 
kalan % 50’si  
• Vergi aslına bağlı 
cezaların tamamı  
• Vergi aslına bağlı 
olmayan cezaların % 75’i  
• Gecikme faizinin tamamı  
 

 
• İştirak nedeniyle kesilen cezalarda cezanın % 25’i  
 

 
• İştirak nedeniyle kesilen 
cezalarda cezanın % 75’i  
 

 

 
DAHA ÖNCEKİ YAPILANDIRMALARDAN KALAN BORÇLAR 

11.11.2020 tarih ve 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların taksitlerinin ödenmesine 
devam edilmektedir. Kanun teklifine göre, bu Kanun kapsamında borçlarını yapılandırılanlardan 
isteyenlerin, kalan taksitler için yeni Kanun kapsamında yapılandırma istemeleri mümkündür. 

 

Bilgilerinize sunarız. 
 
 
Bu Kanun Teklifi  içeriğine sirküler ekinden ulaşılabilir. 
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Saygılarımızla , 
 
 
 
  
Sorularınız olması halinde mevzuat@borgumruk.com.tr adresine mail gönderebilir      ya da (0216) 
571 51 48 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.  
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