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KAPSAM

İşbu çalışma, 02.10.2019 tarih ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1592 Sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararı (6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51’inci Maddesinin Birinci 
Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2 Olarak 

Belirlenmesi Hakkında Karar) kapsamında hazırlanmıştır.
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• Cumhurbaşkanı tarafından 02.10.2019 tarihinde yayımlanan 1592 sayılı Karar gereği gecikme zammı
oranı aylık %2 olarak belirlenmiştir.

• 1592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı aşağıdaki gibidir.
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• 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51. maddesi uyarınca, amme alacaklarının
ödeme müddeti içerisinde ödenmemesi durumunda ödenmeyen kısım için vade bitim tarihinden itibaren
her ay için ayrı ayrı %4’lük kanuni oran dahilinde gecikme zammı uygulanmaktadır.

• Bunun yanı sıra; Cumhurbaşkanı, gecikme zammı oranlarını aylar itibarıyla topluca veya her ay için ayrı ayrı,
yüzde onuna kadar indirmeye, gecikme zammı oranı ile gecikme zammı asgari tutarını iki katına kadar
artırmaya, ayrıca gecikme zammı oranını aylar itibarıyla farklı olarak belirlemeye ve gecikme zammını
bileşik faiz usulüyle aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak hesaplatmaya yetkilidir.

• Cumhurbaşkanı tarafından, 6183 sayılı Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51. maddesinde
verilen yetki kullanılarak 1592 sayılı Karar ile gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı olmak suretiyle,
kararın yayım tarihini takiben aylık %2,5’den %2 oranına indirilmiştir.
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• Dönemler itibariyle gecikme faizi ve pişmanlık zammı hesaplamalarında kullanılan aylık oranlar aşağıdaki
gibidir.

Dönemler Aylık Oranlar (%)

09.07.1998-19.01.2000 12

20.01.2000-01.12.2000 6

02.12.2000-28.03.2001 5

29.03.2001-30.01.2002 10

31.01.2002-11.11.2003 7

12.11.2003-01.01.2004 4

02.01.2004-01.03.2005 4

02.03.2005-20.04.2006 3

21.04.2006-18.11.2009 2,5

19.11.2009-18.10.2010 1,95

19.10.2010-04.09.2018 1,4

05.09.2018-30.06.2019 2

01.07.2019-01.10.2019 2,5

02.10.2019 Tarihi İtibariyle 2
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• 01.10.2019 tarihi itibariyle her ay ayrı ayrı olmak üzere gecikme zammı oranı %2 olarak belirlenmiştir. Bunun
yanı sıra, 6183 sayılı Kanun’un 51’inci maddesi uyarınca, ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük
olarak hesaplandığından, 02.10.2019 tarihinden itibaren günlük gecikme zammı oranı (2/100/30=) 0,000666
olarak uygulanacaktır.

Yıllık Gecikme Zammı Oranı 
(%)

Yıllık Ticari Krediler Faiz 
Oranı* (%)

Gecikme Zammı Oranı %2 
(05.09.2018 tarihi itibariyle)

24
(2*12=) 

34,22
(31.08.2018 tarihli)

Gecikme Zammı Oranı %2,5 
(01.07.2019 tarihi itibariyle)

30
(2,5*12=)

26,99 
(21.06.2019 tarihli)

Gecikme Zammı Oranı %2 
(02.10.2019 tarihi itibariyle)

24
(2*12=)

16,76
(20.09.2019 tarihli)

* TCMB tarafından yayımlanan ‘’Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları‘’ dikkate alınmıştır 
(https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Faiz+Istatistikleri/Bankalarca+Acilan+Kredi/).

• Yukarıdaki tabloda; 05.09.2019 tarihli uygulamaya göre yıllık gecikme zammı oranının yıllık ticari krediler
faiz oranının altındayken, 01.07.2019 tarihli uygulamaya göre yıllık ticari krediler faiz oranının üstünde
seyretmeye başladığı ve 02.10.2019 tarihli değişiklik ile halen üstünde seyretmeye devam ettiği
gözlemlenmektedir.

• Dolayısıyla, gecikme zammı oranında meydana gelen söz konusu indirime rağmen halen yıllık ticari krediler
faiz oranının üstünde seyretmesi; kamu borçlarının zamanında tahsil edilmesi, caydırıcı nitelik kazanması ve
artan bütçe açığı problemiyle mücadelede önlem alınması amacıyla gerçekleştirilen maliye politikasının,
gecikme zammı oranında indirime gidilmesine rağmen yıllık kredi faiz oranı ile arasındaki marjın daha da
açılması sebebiyle, görece daha muhafazakar şekilde devam ettiğini düşünmekteyiz. 6
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SAYGILARIMIZLA
Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve yazarları,
söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) her türlü
özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

7


