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Sirküler Numarası : 2018 / 32 

Kanun Adı : 
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun  

Tebliğ Adı : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3) 

Konusu : Tecil Faizi Oranı ile Gecikme Zammı Oranlarının Değişmesi 

  

 

6 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C 

Sıra No: 3) ile yapılan düzenleme sonucunda Tecil Faizi Oranı ile Gecikme Zammı 

Oranları Değiştirilmiştir. 

 

Tahsilat Genel Tebliği ile ilgili yapılan düzenlemeler aşağıdaki gibidir. 

 

1. Tecil Faizi 

 

➢ 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci 

maddesi ile Bakanlığa tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık %12 olarak 

uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık 

%22 olarak belirlenmiştir. 

 

➢ Tebliğin yayımından önce ertelenen amme alacaklarıyla tecil edilmiş ve bu 

şartlara uygun ödenmekte olan amme alacakları için tecil şartlarına uyulduğu 

sürece faiz oranı % 12 olarak uygulanacaktır. 

 

➢ Tebliğin yayımından önce ertelenmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal 

edilmiş olması ancak yeni talepler üzerine tecilin geçerli sayılması halinde, 

bugüne kadarki borçlara eski tecil faizi olan % 12, bugünden sonrakilere ise % 

22 tecil faizi uygulanacak. 

 

➢ Tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak ilgili kanuna göre tecil edilen 

alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da bu tebliğle belirlenen oran ve 

uygulama esasları çerçevesinde tespit edilecek. Tecil faizi, "Tahsilat Genel 

Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda hesaplanacak. 

 

2. Gecikme Zammı 

 

2018-30 Sayılı Sirkülerimizde de yer verdiğimiz üzere Gecikme zammı ile ilgili 

Tahsilat Genel Tebliğinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. 

 

➢ 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci 

maddesine göre 19/10/2010 tarihli ve 27734 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanan 12/10/2010 tarihli ve 2010/965 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 
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Not: Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem 

tesis etmeden önce tarafımıza yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak 

gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu 

olmayacağını hatırlatmak isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi ismailtekin@universalvergi.com 

adresine gönderebilirsiniz. 

 

eki Kararın 1 inci maddesiyle, birinci fıkrada yer alan  gecikme zammı oranı 

her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %1,40 olarak uygulanmaktadır. 

 

 

 

 

➢ Mezkur maddenin verdiği yetkiye istinaden 05/09/2018 tarihli ve 30526 sayılı 

resmi gazetede yayımlanan 62 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gecikme zammı 

oranı 5 Eylül 2018 tarihinden itibaren aylık % 2 olarak belirlenmiştir. 

 

➢ 05/09/2018 tarihinden önce vadesi geldiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş 

olan amme alacaklarının bu tarihten itibaren 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. 

 

  Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3) ile yapılan düzenlemeler tebliğin                         

yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

  Tebliğin Tamamına Ulaşmak İçin Tıklayınız 

 

 

 

 

 

 Bilgilerinize Sunulur  

 

     Saygılarımızla 
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