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GÜMRÜK ALACAKLARININ 7326 SAYILI KANUN 
KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 
TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 
 
 
2021/74 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, 7326 sayılı 
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla çeşitli 
aşamalardaki gümrük alacakları da yapılandırılmıştır. 
 
Buna göre 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer 
kanunlar kapsamında 30/4/2021 tarihinden (bu tarih 
dâhil) önce 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 
alacakları yapılandırma kapsamındadır. 
 
Ticaret Bakanlığı, 21 Haziran 2021 tarihli ve 31518 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 7326 Sayılı Kanun Kapsamında 
Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 

Tebliğ (Tebliğ) ile gümrük alacaklarının 7326 sayılı Kanun 
kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul 
ve esasları belirlemiştir. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan 
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili 
olarak, mesleki görüş ve yardım almadan, 
bu yayına dayanarak uygulamalarda 
bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel 
durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için 
BDO Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. 
Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli 
eylemlerde bulunmak veya bulunmamak 
nedeniyle doğabilecek zararlar nedeniyle, 
BDO Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları 
ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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Tebliğde, 
 
- Kesinleşmiş alacaklar, 

- Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacak asılları, 

- İtiraz/İstinaf veya temyiz aşamasında bulunan alacaklar, 

- Kesinleşmemiş idari para cezaları, 

- İnceleme ve tahakkuk safhasında olan işlemler, 

- Kendiliğinden yapılan beyanlar, 

- Çeşitli hükümler, 

- Başvuru şekli ve süreler, 

- Gümrük idarelerince yapılacak işlemler, 

- Ödeme süresi, 

- Süresinde ödenmeyen taksitler, 

- Kesinleşmiş gümrük vergileri alacağında tahsil edilecek tutarın tespiti, 

- Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan gümrük vergileri alacağında tahsil 

edilecek tutarın tespiti, 

- Yİ-ÜFE tutarının hesaplanması, 

- Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında esas alınacak diğer hususlar, 

- Ödeme ve taksitlendirmede katsayı uygulaması 

- Tecil edilen alacakların yapılandırılması, 

- 6736, 7020, 7143 ve 7256 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan alacaklar, 

- İade edilmeyecek alacaklar, 

- Davadan vazgeçme, 

- Ortak hükümler, 

- Yetki, 

konularında detaylı açıklamalara yer verilmiştir. 
 
Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 
Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız. 
 
Saygılarımızla. 
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