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         İstanbul, 25/10/2010 

 

 

ALFA 

GENELGE 

2010/27 

 

 

Konu : Tecil Faizi ve Gecikme Zammı Oranlarında Değişiklik 

 

 

1-Tecil Faiz Oranında Değişiklik : 

    

2009/36 sayılı Alfa Genelgemizde duyurulduğu üzere, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48’inci maddesi hükmü uyarınca, 

uygulanmakta olan tecil faizi oranı, 21.11.2009 tarihinden itibaren yıllık % 19 idi. 

Bu oran, 21.10.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Seri C Sıra No:2 Tahsilat 

Genel Tebliği’nde yıllık % 12 olarak belirlenmiştir. 

 

Anılan düzenleme uyarınca, uygulama şöyle olacaktır: 

 

i- 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesine istinaden 21.10.2010 tarihinden itibaren 

yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilecek amme alacaklarına yıllık % 12 

oranında tecil faizi uygulanacaktır. 

 

ii- 21.10.2010 tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek 

amme alacaklarına, 

 

- müracaat tarihlerinden 21.10.2010 tarihine kadar geçen süre için, o sürede 

geçerli olan oranlar, 

 

- 21.10.2010 tarihinden sonraki süre için ise % 12 oranında, 

 

tecil faizi uygulanacaktır.  

 

iii- 21.10.2010 tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak 

ödenmekte olan amme alacaklarının 21.10.2010 tarihinden (bu tarih dahil) sonra 

ödenmesi gereken taksit miktarlarına ise;  

 

- 21.10.2010  tarihine kadar geçen süre için, bu sürede geçerli olan oranlar, 

 

- 21.10.2010  tarihinden itibaren geçecek süre için % 12 oranında  

 

tecil faizi uygulanacaktır. 
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2- Gecikme Zammı Oranındaki Değişiklik : 
 

Bilindiği üzere, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 

4369 sayılı Kanunla değişik 51’inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Bakanlar Kurulu 

gecikme zammı nispetlerini aylar itibariyle topluca veya her ay için ayrı ayrı 

belirlemeye yetkili kılınmıştır. 

 

Söz konusu yetkiye istinaden, 19.10.2010 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 

2010/965 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, aynı maddenin birinci fıkrasında yer 

alan ve 19.11.2009 tarihinden itibaren aylık % 1,95 olarak uygulanmakta olan gecikme 

zammı nispeti 19.10.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak ve her ay için ayrı ayrı 

uygulanmak üzere % 1,40 olarak yeniden belirlenmiştir. 

 

Dolayısıyla, 

- 19.10.2010 tarihinden önce vadesi geldiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş 

olan amme alacaklarının bu tarihten itibaren ödenecek kısımlarına  

ve 

- 19.10.2010 tarihinden itibaren vadesi geldiği halde ödenmeyen amme 

alacaklarına 

 

aylık % 1,40 oranında gecikme zammı uygulanacaktır. 

 

Bilindiği gibi, 5035 sayılı Kanunla 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin 

değiştirilmesiyle ay kesirlerine isabet eden gecikme zammının günlük olarak 

hesaplanacağı hüküm altına alınmıştır. 430 Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliğinde, 

gecikme zammı hesaplamalarının tam aylar için aylık esasa, ay kesirleri için ise 

günlük esasa göre yapılacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla, 19/10/2010 tarihinden 

itibaren (bu tarih dahil) günlük gecikme zammı oranı (1,40/100/30=) 0,000467 

olarak uygulanacaktır. 
 

 

 

 

 

    Saygılarımızla, 

 

ALFA YMM LTD.ŞTI. 


