
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

DUYURU: 03.10.2019/70 
  

AMME ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR  
 

02.10.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “1592 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı” ile, 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesinde yer alan gecikme 
zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2 (yıllık bazda %24) olarak yeniden 
belirlenmiştir. 
 
Bilindiği üzere, 6183 sayılı Kanunun 51. maddesi uyarınca, kamu alacağının ödeme süresi içinde 
ödenmeyen kısmına, vadenin bitim tarihinden itibaren her ay ve kesri için ayrı ayrı gecikme 
zammı uygulanmakta olup, ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak (ay kesri 
30’a bölünmek suretiyle) hesaplanmaktadır. Ayrıca, anılan Kanun maddesi ile, 
Cumhurbaşkanı’na gecikme zammı oranlarını aylar itibariyle topluca veya her ay için ayrı ayrı 
%10’una kadar indirme; gecikme zammı oranı ile gecikme zammı asgari tutarını 2 katına kadar 
artırma; gecikme zammı oranını aylar itibariyle farklı olarak belirleme ve gecikme zammını 
bileşik faiz usulü ile aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olarak hesaplatma hususlarında yetki 
verilmiştir.  
 
Bu yetki çerçevesinde, son olarak, 29.06.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “1266 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı” ile, gecikme zammı oranı 30.06.2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylık 
%2,5 olarak belirlenmiş (aylık %2’den %2,5’e yükseltilmiş) ve konuya ilişkin açıklamalarımız 
02.07.2019 tarihinde yayımladığımız Duyuru’da yer almıştı. 
 
Bu defa, işbu Duyuru konusu Karar ile, 6183 sayılı Kanunun 51. maddesinde yer alan gecikme 
zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %2 (yıllık bazda %24) oranına yeniden 
belirlenmiştir. Söz konusu oran 02.10.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. 
 
Diğer yandan, Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 114. maddesinde düzenlenen ve vergilerin gecikmeli 
olarak tahakkuk ettirildiği tarihe kadar uygulanan gecikme faizi de 6183 sayılı Kanundaki gecikme 
zammı oranına göre belirlendiğinden, işbu Duyuru konusu Kararla yapılan değişiklik gecikme 
faizini de etkilemektedir. Benzer şekilde, VUK’un 371. maddesine göre, beyana dayanan 
vergilerde eksik beyanın yasal süresinden sonra (pişmanlık dilekçesi yoluyla) kendiliğinde 
tamamlanması halinde uygulanan pişmanlık zammı da, 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen 
gecikme zammı oranında belirlendiğinden, yapılan düzenleme sonucunda pişmanlık zammı 
oranları da aylık %2 olarak güncellenmiş olmaktadır.  
 
Gecikme zam ve faizlerinin hesabında, normal vade ve ödeme tarihinden başlayarak hesaplama 
yapılmakta ve yapılan hesaplamada ilgili dönemde yürürlükte bulunan gecikme zam ve faizleri 



 
 

 

 

kullanılmaktadır. Dolayısıyla, dönemler itibariyle geçerli bulunan gecikme zam ve faizlerinin 
bilinmesi önem arz etmektedir. Nitekim, %2 olarak belirlenen yeni oran da 02.10.2019 
tarihinden sonraki günler/dönemler için geçerli olup, normal vadenin daha eski bir tarihe 
tekabül ettiği hallerde, anılan tarihten önceki döneme isabet eden gecikme için ilgili döneme ait 
zam/faiz oranları kullanılacak, bu tarihten sonraki dönem için ise güncel oran esas alınacaktır.  
 
Geçmiş dönemler ve halihazırda geçerli bulunan gecikme zam ve faizleri ile geçerli oldukları 
dönemler aşağıdaki tablodaki yer almaktadır: 
 

İlgili BKK / Cumhurbaşkanı 
Kararı 

Geçerli Olduğu Tarih  
Aralığı 

Uygulanan Aylık  
Oranlar 

2001/2175 Sayılı BKK 29.03.2001 – 30.01.2002 Her ay için %10 

2002/3550 Sayılı BKK 31.01.2002 – 11.11.2003 Her ay için %7 

2003/6345 Sayılı BKK 12.11.2003 – 01.03.2005 Her ay için %4 

2005/8551 Sayılı BKK 02.03.2005 – 20.04.2006 Her ay için %3 

2006/10302 Sayılı BKK 21.04.2006 – 18.11.2009 Her ay için %2,5 

2009/15565 Sayılı BKK 19.11.2009 – 18.10.2010 Her ay için %1,95 

2010/965 Sayılı BKK 19.10.2010 – 04.09.2018 Her ay için %1,40 

62 Sayılı CK 05.09.2018 – 30.06.2019 Her ay için %2 

1266 Sayılı CK 01.07.2019 - 02.10.2019 Her ay için %2,5 

1592 Sayılı CK 02.10.2019 tarihi itibariyle Her ay için %2 

 
Saygılarımızla. 

 
 


