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YAPILANDIRMA KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 
YAYINLANMIŞTIR. 

 

21 Haziran 2021 tarih 31518 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük 
Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ ile; 30.04.2021 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 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve 
esasları belirlenmesi amaçlanmıştır., 

Buna göre; 
 

 Kesinleşmiş Alacaklar, 
 Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacak Asılları, 
 İtiraz/İstinaf veya Temyiz Aşamasında Bulunan Alacaklar, 
 Kesinleşmemiş İdari Para Cezaları, 
 İnceleme ve Tahakkuk Safhasında Olan İşlemler, 
 Kendiliğinden Yapılan Beyanlar, 

 
Kaynaklı alacaklar Tebliğ kapsamında siliniyor veya bir kısmından vazgeçiliyor. 
 
Özel Durumlar; 
 
Tebliğ kapsamında özel durumlara ilişkin uygulama ise şu şekilde olacak; 
 
Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacak Asılları, İtiraz/İstinaf veya Temyiz Aşamasında 
Bulunan Alacaklar, Kesinleşmemiş İdari Para Cezalarına yönelik ödenecek alacakların tespitinde esas 
alınacak olan en son karar, tahakkuka ilişkin verilen ve 09.06.2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 
taraflardan birine tebliğ edilmiş olan karar olarak kabul edilecektir. 
 
09.06.2021 tarihi itibarıyla; uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, 
uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış, ancak dava açma 
süresi geçmemiş alacaklar da Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacak Asılları, 
İtiraz/İstinaf veya Temyiz Aşamasında Bulunan Alacaklar, Kesinleşmemiş İdari Para Cezalarına ilişkin 
hükmünden yararlanacaktır.  
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Başvuru; 
 

 Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların 31.08.2021 günü mesai bitimine kadar ilgili 
gümrük idaresine başvuruda bulunmaları gerekiyor. 
 

 Başvuruların Gümrük İdaresine yapılması gerekiyor.  
 

 Alacağın birden fazla gümrük idaresini ilgilendirmesi durumunda, her idareye ayrı ayrı 
başvurulması gerekiyor.  

 
 Alacak aslı ve buna bağlı idari para cezaları ve fer’i alacaklara ilişkin başvurular gümrük 

beyannamesi, ek tahakkuk kararı ve para cezası kararı itibarıyla yapılması gerekiyor.  
 

 Aynı idarece takip edilen birden fazla alacağın yapılandırılmasına ilişkin talepler tek başvuru ile 
yapılabilecektir. Bu durumda, yükümlülüğe ilişkin detay bilgiler başvuruda ayrı ayrı belirtilmesi 
gerekiyor. 

 
 Gümrük vergileri aslına bağlı olmayan idari para cezalarına ilişkin başvurular her bir para cezası 

kararı için ayrı ayrı yapılması gerekiyor. Ancak, aynı idarece takip edilen birden fazla para 
cezasının yapılandırılmasına ilişkin talepler tek başvuru ile yapılabiliyor.  

 
Bilgilerinize sunarız. 

 

İşbu Sirkülerde yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermekte olup bilgilendirme amaçlıdır.  
HG GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve LOJİSTİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan 

veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. 
İşbu Sirkülere http://www.hggumruk.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz. 

 
Sirkülerle ilgili sorularınız için: 

Levent ÖZKARDEŞ 
levento@hggumruk.com.tr       

Bahadır KAL 
bahadirk@hggumruk.com.tr 

Barış ŞİŞİK 
bariss@hggumruk.com.tr  

 


