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Çalışmamızda, Türk vergi hukukunda vergi uyuşmazlığının idari çözüm 

yollarından birisi olan uzlaşma müessesesinin  işleyişi, etkinliği ve hukuki  yapısı  

incelenerek uygulamada ortaya çıkan sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri 

açıklanmaya çalışılmıştır. 

Uzlaşma kurumunun, verginin bir an önce tahsilini sağlamaya ve yargının iş 

yükünün azalmasına yardımcı olması yararlarının yanında verginin yasallığı ilkesini ve 

vergilemede eşitlik ve adalet ilkesini zedelediği de bir gerçektir. 

Anayasamızda yer alan, vergilerin kanunla konulacağı, değiştirileceği ve 

kaldırılacağı hükmünün bir istisnasını teşkil eden uzlaşma kurumu ile ilgili olarak, vergi 

ve ceza tutarının belirlenmesine  ilişkin uzlaşma komisyonuna verilen sınırsız ve 

subjektif yetkinin çerçevesinin kanunla çizilmesi ve her mükellefe eşit olarak 

uygulanacak objektif  kurallara bağlanması gerekir. 
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 The aim of this study is to explain the judicial concept, processing and the 

efficiency of the compromise institution, one of the administrative solutions about the 

tax controversy in Turkish Taxation Law. We also want to explain the problems and 

resolution advisory about the implementation of tax laws.  

 Compromise institution has advantages for example collection of tax quickly 

and reduce the workland of justice, although there are some disadvantages of it for 

example damaging justice and legitimacy of taxation and tax equality. 

 According to the fundamental law; taxes can only be imposed, changed and 

removed by law. Compromise institution is an exception of this rule. Compromise 

commission has unlimited and subjective authorization to remove tax and tax penalty. 

There must be legal regulations about this authorization and also it must be related to  

orders which are equal and objective implementations for everyone.     
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ÖNSÖZ 

 Yurdumuzda vergi matrahının belirlenmesinde genel olarak beyan esası 

geçerlidir. Vergi matrahının noksan beyanı veya hiç beyan edilmemesi durumunda ise 

ikmalen, re’sen  tarhiyat, bu haller dışında bazı nedenlerle idarece tarhiyat 

yapılabilmektedir. Bu durumda, vergi yükümlüsü  cezalı vergi tarhiyatını ödeyebileceği 

gibi idari çözüm yollarına ya da yargı yoluna başvurabilir. 

 Bu çalışmamızda,  vergi hukukunda idari çözüm yolları içinde yer alan ve  vergi 

borcunu ve cezasını sona erdiren nedenlerden biri olan  uzlaşma müessesesinin vergi 

mevzuatı ile belirlenen  uygulama esaslarına, uzlaşma ile ilgili kuralların 

uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerilerine yer verilmesi suretiyle Türk 

vergi hukukunda uzlaşma açıklanmaya çalışılmıştır. 

 Çalışmamızın birinci bölümünde,  vergi uyuşmazlığı ve idari çözüm yolları 

üzerinde durulmuştur. 

 İkinci bölümünde tarhiyat öncesi uzlaşmanın  konusu, uzlaşma süreci ve 

uzlaşmanın sonuçları açıklanmıştır. 

 Üçüncü bölümünde tarhiyat sonrası uzlaşmanın konusu, uzlaşma kuralları ve  

uzlaşmanın  sonuçları anlatılmıştır. 

 Sonuç bölümünde  ise, Türk vergi hukukunda uzlaşma müessesesinin 

uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar ve aksaklıkların giderilmesine ilişkin  önerilere 

yer verilmiştir. 

 Bu çalışmanın gerçekleşmesinde yapıcı eleştirileri ve değerli önerileriyle katkıda 

bulunan başta tez danışmanı hocam Sayın Yrd.Doç.Dr. Fatma GÜNDOĞDU olmak 

üzere, Bölüm Başkanım Sayın Prof.Dr. Muammer YAYLALI’ya, Sayın Doç.Dr. Şafak 

Ertan ÇOMAKLI’ya  ve  Sayın Yrd.Doç.Dr. Osman Berna İPEKTEN’e  teşekkür 

ederim. 
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GİRİŞ 

 Devletin en önemli gelir kaynağı vergidir. Vergi, devletin fert ve kurumlardan 

hukuki cebirle, karşılıksız ve kesin olarak aldığı parasal değerlerdir. Anayasamızda 

verginin kamu giderlerini karşılamak üzere herkes tarafından mali gücü oranında 

ödenmesi gerektiği  ve verginin kanunla konulacağı, değiştirileceği veya kaldırılacağı 

hüküm altına alınmıştır. 

 Ülkemizde verginin tarhında genel olarak beyan usulü geçerlidir. Vergi 

matrahının beyan dışı bırakıldığının  yahut  eksik beyan edildiğinin  vergi idaresince  

tespiti  halinde  ikmalen, re’sen tarh usulü ya da bu haller dışında bazı nedenlerle 

idarece tarh  usulü uygulanabilmektedir. Bu durumda, vergi yükümlüsü  tarh edilen 

vergiyi ve kesilen cezayı  ödeyebileceği gibi idari çözüm yollarına ya da yargı yoluna 

başvurabilmektedir. 

  Uzlaşma; vergi hukukunda, vergi uyuşmazlıklarının idari çözüm yolları 

içerisinde ve   vergi  borcunu sona erdiren nedenler arasında yer almaktadır. 

 Uzlaşma müessesesinin, verginin bir an önce tahsilini sağlaması ve yargının iş 

yükünün azalmasına yardımcı olması yararlarının yanında  vergide adalet ve eşitlik 

ilkesini  ve verginin yasallığı ilkesini zedelediğini de söyleyebiliriz.  

 Buradan hareketle bu çalışmamızda; Türk vergi hukukunda uzlaşma kurumunun 

yapısı, işleyişi, vergi mevzuatı ile belirlenen  uygulama esasları, yapılmış olan  yasal 

düzenlemeler ile belirlenen kuralların uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar ve bunlara 

ili şkin  çözüm önerilerinin belirtilmesi  amaçlanmıştır. Uzlaşma müessesesinin 

uygulama esaslarının vergi mevzuatı ile belirlenmesi nedeniyle  zorunlu olarak 

yürürlükteki yasal düzenlemelere ve yargı  kararlarına sıkça yer verilmiştir. Uzlaşma 

konusunda vergi mevzuatında sürekli değişiklik yapılması nedeniyle daha çok güncel 

bilgilerin açıklanmasına özen gösterilmeye çalışılmıştır.  

 Bu çalışmada; vergi uyuşmazlıkları ve idari çözüm yolları belirtilecek, vergi 

uyuşmazlığının idari çözüm yollarından birisi olan uzlaşma müessesesi incelenerek 

Vergi Usul Kanunu, uzlaşmaya ilişkin yönetmelikler, genel tebliğler ve diğer idari 

düzenlemelerle belirlenen  kurallar çerçevesinde tarhiyat öncesi uzlaşma ile tarhiyat 

sonrası uzlaşmaya ilişkin   uygulama esasları  ile uygulamada yaşanan  sorunlar ve 

çözüm  önerilerine yer verilecektir. 



 2

 Çalışmamızın  birinci bölümünde;  genel olarak vergi uyuşmazlığı kavramı  ve 

vergi uyuşmazlığının idari çözüm yolları üzerinde durulmuş, vergi uyuşmazlığının idari 

çözüm yolları olan vergi hatalarını düzeltme ve uzlaşma  konuları incelenmiştir. 

 İkinci bölümde; tarhiyat öncesi uzlaşmanın konusu, uzlaşma komisyonlarının 

teşkili, uzlaşma süreci ve uzlaşmanın sonuçları açıklanmıştır. 

 Üçüncü bölümde; tarhiyat sonrası uzlaşmanın konusu, uzlaşma komisyonlarının 

teşkili ve yetkileri, uzlaşma süreci ve uzlaşmanın sonuçları anlatılmıştır. 

 Sonuç bölümünde ise Türk vergi hukukunda uzlaşma müessesesinin 

uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik önerilere yer 

verilmiştir.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. VERGİ UYUŞMAZLI ĞI VE İDARİ ÇÖZÜM YOLLARI 

1.1. VERGİ UYUŞMAZLI ĞI KAVRAMI 

Bütün kanunlar açısından olduğu gibi, vergi kanunlarının uygulanmasından da 

vergi alacaklısı ile vergi borçlusu veya sorumlusu arasında1 vergi uyuşmazlığı 

dediğimiz çeşitli anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir.2 

Vergi uyuşmazlığı, verginin taraflarının farklı düşünce ve davranışları nedeniyle 

uygulamada karşılaşılan anlaşmazlık olup,3 farklı sebeplerle verginin taraflarının 

değişik düşünce ve davranışları sonucunda uygulamada ortaya çıkan anlaşamama 

durumunu ifade eder.4  

Vergi uyuşmazlığında iki taraf bulunmaktadır. Bu taraflardan birisi devlet ya da 

vergileme yetkisiyle donatılmış kamu kuruluşları, diğeri ise vergi yükümlüsüdür.5  

 Vergi borcu, özünde bir alacak borç ilişkisi olması nedeniyle bu ilişki sürecinde 

çeşitli aşamalarda anlaşmazlık çıkabilmektedir.6 Dolayısıyla, yasa hükümlerinin 

yeterince iyi anlaşılamaması, belirsizlikler ve yapılması gereken uygulamalar 

bakımından ortaya çıkabilecek farklı yaklaşımlar ile tarafların yaptıkları farklı 

uygulamalar nedeniyle daha haklı olduklarını düşünmeleri ve benzeri nedenlerle 

uyuşmazlıklar söz konusu olabilmekte ve bunlara çözüm getirilmesi gerekmektedir.7   

Vergi uyuşmazlıkları genellikle yükümlülük, ceza kesme ve tahsilat konularında 

ortaya çıkmaktadır.8   

 

 1.2. VERGİ UYUŞMAZLI ĞININ İDARİ ÇÖZÜM YOLLARI 

  Pozitif hukukumuzda vergi uyuşmazlıklarının çözüm yolları idari çözüm yolları 

ve yargısal çözüm yolları olarak iki gruba ayrılmaktadır.9  

 Vergi uyuşmazlıkları nedeniyle başvurulan ve bağımsız yargı organları 

                                                 
1 Abdurrahman Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi,  9.bs., Gazi Kitabevi, Ankara 2009, s.149. 
2 Kamil Mutluer, Fethi Heper, Recai Dönmez, Mustafa Erkan Üyümez, Vergi Hukuku, Anadolu 
Üniversitesi Yayını No.1536, Eskişehir 2008, s.251. 
3 Metin Taş, Vergi Yargısı, Ekin Kitabevi, Bursa 2003, s.7. 
4 Nihat Edizdoğan, Metin Taş, Ali Çetinkaya, Vergi Ceza ve Yargılama Hukuku, Ekin Yayınevi, Bursa 
2007, s.226. 
5 Edizdoğan, Taş, Çankaya, age.,  s.226. 
6 Nihal Saban, Vergi Hukuku,  5.bs., Beta Yayınları, İstanbul  2009,  s.507. 
7 Akdoğan, age., s.149. 
8 Edizdoğan, Taş, Çankaya, age.,  s.226. 
9 Mutluer, Heper, Dönmez, Üyümez, age., s.251. 
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tarafından çözümlenmesini sağlayan yargı yolu yargısal çözüm yoludur.10 Mükellefler 

ile vergi idaresi arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü esas olarak yargı 

organları tarafından yerine getirilmektedir. Ancak yargılama sürecinin uzun zamana 

yayılması nedeniyle vergi alacağının sürüncemede kalması söz konusu olabilmektedir.11  

Vergi uyuşmazlıklarının vergi yönetimi ile yükümlü arasında, çeşitli metotlarla 

karşılıklı iyi niyetle anlaşarak veya vergi yönetiminin kendi iç denetim mekanizması ile 

sona erdirilmesi idari çözüm yolu olarak adlandırılabilir.12 Bir başka deyişle, idari 

çözüm yolları, bir vergi uyuşmazlığının yargı yoluna başvurmadan idari usullerle 

çözülmesini sağlayan barışçıl yollardır.13 Mükellefin bu idari çözüm yollarına 

başvurması zorunlu değildir. Mükellef  isterse  doğrudan yargıya başvurabilir.14  

Türk vergi hukukunda; vergi uyuşmazlığının idari çözüm yolları içinde yer alan 

uzlaşma ve vergi hatalarının düzeltilmesi, aynı zamanda  vergi borcunu ortadan kaldıran  

nedenler arasında da yer almaktadır.  

 Vergi borcunu ortadan kaldıran en doğal yol ödemedir.15 Ödemenin dışında 

vergi alacağını (mükellef açısından vergi borcunu) ortadan kaldıran yollar ise 

zamanaşımı,  terkin,  vergi hatalarını düzeltme,  uzlaşma, yargı kararları ve vergi afları 

olarak sayılabilir.16   

Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümlenmesi yolları arasında vergi 

hatalarının düzeltilmesi, tarhiyat öncesi uzlaşma ve tarhiyat sonrası uzlaşma 

müesseseleri sayılabilir.  Pişmanlık müessesesi ile cezalarda indirim uygulamasının da 

bu bakımdan dolaylı olarak fonksiyonu bulunmaktadır.17   

 

1.2.1. Vergi Hatalarını Düzeltme 

 Vergilendirmeyle ilgili yapılması gereken çok sayıda ve karmaşık işlemler 

karşısında vergi idaresinin veya mükelleflerin hata yapma ihtimalini düşünen kanun 

                                                 
10 Taş, age., s.14. 
11 Nevzat Erdağ, Türk Vergi Sistemi, Beta Yayınları, İstanbul 2002, s.346. 
12 Taş, age., s.10. 
13 Mutluer, Heper, Dönmez, Üyümez, age., s.251. 
14 Doğan Şenyüz, Mehmet Yüce, Adnan Gerçek,  Vergi Hukuku, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa  
2010,  s.222.  
15 Mualla Öncel, Ahmet Kumrulu, Nami Çağan, Vergi Hukuku, 12.bs., Turhan Kitabevi, Ankara 2005, 
s.123. 
16 Ateş Oktar, Vergi Hukuku, 2.bs., Türkmen Kitabevi, İstanbul 2006, s.131. 
17 Akdoğan, age., s.149. 
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koyucu, vergi hukukumuzda vergi hatalarına yer vermiş ve bu hataların herhangi bir suç 

oluşturmaksızın düzeltilebileceğini öngörmüştür.18      

 Vergi hatalarını düzeltmeye ilişkin kurallar Vergi Usul Kanunu’nda ayrıntılı 

olarak düzenlenmiştir. Aşağıda bu düzenlemeye ilişkin açıklamalara yer verilecektir. 

  

1.2.1.1. Vergi Hataları 

Vergi hatası, vergiye ilişkin hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hataları 

ifade eder. Bu hatalar matrahta hata, miktarda hata, verginin mükerrer tarh edilmesi gibi 

hesap hataları olarak ortaya çıkabileceği gibi, mükellefiyette hata, vergilendirme 

döneminde hata,  konuda hata gibi vergilendirme hataları şeklinde de ortaya çıkabilir.19        

 Vergi hataları ve bu hataların düzeltilmesiyle ilgili kurallar VUK’nun 116-126. 

maddelerinde düzenlenmiştir. 

 

1.2.1.1.1. Hesap Hataları  

 Hesap hataları şunlardır (VUK m.117);  

1. Matrah hatası: Vergilendirme ile ilgili beyanname, tahakkuk fişi, ihbarname, tekalif   

cetveli ve kararlarda vergi matrahıyla ilgili rakamların veya indirimlerin eksik veya 

fazla gösterilmiş veya hesaplanmış olmasıdır.  

2. Vergi miktarında hata: Vergi nispet ve tarifelerinin yanlış uygulanması, mahsupların 

yapılmamış veya yanlış yapılmış olması, beyanname, tahakkuk fişi, ihbarname, tekalif  

cetveli ve kararlarda verginin eksik veya fazla hesaplanmış veya gösterilmiş olmasıdır.  

3. Verginin mükerrer olması: Aynı vergi kanununun uygulanması neticesinde bir 

vergilendirme dönemi için aynı matrah üzerinden bir defadan fazla vergi istenmesi veya 

alınmasıdır. 

 

1.2.1.1.2. Vergilendirme Hataları 

 Vergilendirme hataları şunlardır (VUK m.118);  

 1. Mükellefin şahsında hata: Bir verginin, asıl borçlusu yerine başka bir kişiden 

istenmesi veya alınmasıdır;  

                                                 
18 Osman Pehlivan, Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon 2006, s.128. 
19 Yunus Kishalı, Sadi Işıklılar, Genel Muhasebe, Beta Yayınları, İstanbul 1998, s.391.   
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2. Mükellefiyette hata: Açık olarak vergiye tabi olmayan veya vergiden muaf bulunan 

kişilerden vergi istenmesi veya alınmasıdır; 

3. Mevzuda hata: Açık olarak vergi konusuna girmeyen veya vergiden istisna edilmiş 

olan   gelir, servet, madde,  kıymet, evrak ve işlemler üzerinden vergi istenmesi veya 

alınmasıdır;  

4.Vergilendirme veya muafiyet döneminde hata: Alınacak verginin ilgili bulunduğu 

vergilendirme döneminin yanlış gösterilmiş veya süre itibariyle eksik veya fazla 

hesaplanmış olmasıdır. 

   

1.2.1.2. Vergi Hatalarının Ortaya Çıkarılması ve Düzeltme Yetkisi 

1.2.1.2.1. Hataların Ortaya Çıkarılması   

 Vergi hataları şu yollarla ortaya çıkarılabilir (VUK m.119);  

1. İlgili memurun hatayı bulması veya görmesi ile;  

2. Üst memurların yaptıkları incelemeler neticesinde hatanın görülmesi ile;  

3. Hatanın teftiş sırasında ortaya çıkarılması ile;  

4. Hatanın vergi incelenmesi sırasında ortaya çıkarılması ile;  

5. Mükellefin müracaatı ile. 

 Yukarıdaki şekillerde ortaya  çıkarılan vergi hatası için artık bu hatanın 

düzeltilmesi süreci başlayacaktır.20 Doğal olarak bu süreç, VUK’nun vergi hatalarını 

düzeltmeye ilişkin hükümleri çerçevesinde işleyecektir.  

 

1.2.1.2.2. Düzeltme Yetkisi ve Reddiyat 

Vergi hatalarının düzeltilmesine, ilgili vergi dairesi müdürü karar verir. Bu 

hatalar düzeltme fişine dayanılarak düzeltilir. Hatanın mükellef aleyhine yapılmış 

olması halinde, fazla vergi aynı fişe dayanılarak terkin ve tahsil olunmuş ise mükellefe 

reddolunur. Düzeltme fişinin bir nüshası, reddedilecek miktarla müracaat edeceği 

muhasebe ve müracaat süresi belirtilmek suretiyle mükellefe tebliğ edilir. Mükellef 

tebliğ tarihinden başlayarak bir yıl içinde parasını geri almak üzere müracaat etmediği 

takdirde hakkını kaybeder. 

Nakden veya mahsuben tahsil edilen ancak fazla veya yersiz olarak tahsil 

edildiği anlaşılan vergilerde ve kanunları gereğince mükelleflere yapılacak iade ve 

                                                 
20 Saban, age., s.20. 
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mahsup işlemlerinde, düzeltmeye dayanak teşkil edecek belgeler ile bu işlemlere ait 

usul ve esaslar Maliye Bakanlığı’nca belirlenir. 

VUK’nun 4. maddesinde yazılı vergi dairesinin görev ve yetkilerini haiz olarak 

faaliyete geçen vergi dairesi başkanlıklarında düzeltme yetkisi vergi dairesi başkanına 

ait olup, başkan bu yetkisini ilgili grup müdürlerine ve/veya müdürlere devredebilir 

(VUK m.120). 

 

1.2.1.3. Vergi Hatalarının Düzeltilmesi 

 Düzeltme işleminin yapılabilmesi için ilk ve en önemli şart vergi hatasının 

bulunmasıdır.21 Vergi hatası nedeniyle fazla vergi alınması halinde mükellef zarar 

görecek, eksik alınması halinde ise devlet zarar görecektir. Bu sebeple, hakkaniyet icabı 

vergi hatalarının mutlaka düzeltilmesi gerekir.22 

 

1.2.1.3.1. Re'sen Düzeltme 

 İdarece tereddüt edilmeyen açık ve mutlak vergi hataları re'sen düzeltilir. Kendi 

aleyhlerine düzeltme yapılan kimselerin düzeltmeye karşı vergi mahkemesinde dava 

açma hakları saklıdır (VUK m.121). 

 

1.2.1.3.2. Düzeltme Talebi     

Mükellefler, vergi işlemlerindeki hataların düzeltilmesini vergi dairesinden yazı 

ile isteyebilirler. Bu yazı  posta ile taahhütlü olarak  gönderilebilir (VUK m.122). 

 

1.2.1.3.3. Düzeltme Talebinin İncelenmesi 

 Vergi dairesinin ilgili servisi düzeltme talebini kendi mütalaasını da ilave 

ederek, düzeltme merciine gönderir. Düzeltme mercii talebi yerinde gördüğü takdirde, 

düzeltmenin yapılmasını emreder; yerinde görmediği takdirde,  keyfiyet düzeltmeyi 

isteyene yazı ile tebliğ olunur (VUK m.123). 

 

                                                 
21 Akif Erginay, Vergi Hukuku, 16.bs., Savaş Yayınları, Ankara  1998, s.126. 
22 Mahmut Kalenderoğlu, Vergi Hukuku – Türk Vergi Sistemi, 3.bs., Seçkin Yayınevi, Ankara  2004,  
s.47. 
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1.2.1.3.4. Şikayet Yolu ile Müracaat  

 Vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra yaptıkları düzeltme 

talepleri reddolunanlar şikayet yolu ile Maliye Bakanlığı’na müracaat edebilirler (VUK 

m.124). 

 

1.2.1.3.5. Düzeltmenin Kapsamı 

 Vergi mahkemesi, bölge idare mahkemesi ve Danıştay’dan geçmiş olan 

işlemlerde  vergi hataları bulunduğu takdirde, bu hatalar, yargı kararları kesinleşmiş 

olsa bile, VUK’nun vergi hatalarını düzeltme hakkındaki söz konusu kanun  

maddelerinde yazılı usul dairesinde düzeltilebilir. Ancak, düzeltmenin yapılabilmesi 

için hatalar hakkında anılan yargı mercileri tarafından bir karar verilmemiş olması 

şarttır (VUK m.125). 

  

1.2.1.3.6. Düzeltmede Zamanaşımı 

 VUK’nun 114. maddesine göre, vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip 

eden yılı başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler 

zamanaşımına uğrar. Söz konusu zamanaşımı süresi dolduktan sonra ortaya  çıkarılan 

vergi hataları düzeltilemez. 

  Örneğin, 2005 yılına ait bir vergi hatası 31.12.2010 tarihine kadar düzeltilebilir. 

Bu tarihten sonra ortaya çıkarılan vergi hatası düzeltilemez. 

 Şu kadar ki, düzeltme zamanaşımı süresi:  

a) Zamanaşımı süresinin son yılı içinde tarh ve tebliğ edilen vergilerde hatanın 

yapıldığı;  

b) İlan yolu ile tebliğ edilip vergi mahkemesinde dava konusu yapılmaksızın tahakkuk 

eden vergilerde mükellefe ödeme emrinin tebliğ edildiği;  

c) İhbarname ve ödeme emri ilan yoluyla tebliğ edilen vergilerde 6183 sayılı Kanun’a 

göre hacizin yapıldığı;  

Tarihten başlayarak bir yıldan aşağı olamaz (VUK m.126). 

 Zamanaşımı, mükellefin bu hususta bir müracaatı olup olmadığına bakılmaksızın 

işlemeye devam eder.23 

                                                 
23 A.Kadir Işık, Ekrem Karayılmazlar, İbrahim Organ, Hayriye Işık, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, 
Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa 2005,  s.59. 
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 İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın bir muktezasında, zamanaşımından sonra 

mükellefler adına herhangi bir tarhiyat veya tebliğ işlemi yapılamayacağı gibi bu 

süreden sonra düzeltme işleminin yapılamayacağı belirtilmektedir.24 

  

1.2.2. Uzlaşma   

1.2.2.1. Genel Değerlendirme 

 Uzlaşma; kelime anlamı olarak, aralarındaki düşünce veya çıkar ayrılığını, 

karşılıklı ödünlerle kaldırmak suretiyle anlaşmak ve mutabakata varmaktır.25  

 Uzlaşma; hukuki açıdan, ortaya çıkan uyuşmazlıkların barış içinde 

çözümlenmesini ifade eder.26 Vergi hukukuna göre; uzlaşma, yasada belirtilen sınırlı 

durumlarda idare ile yükümlünün, vergi ve cezanın tahakkuk edecek tutarı üzerinde 

anlaşmaları27  yahut genel olarak, belli miktarda vergi tarhiyatı ya da ceza üzerinde 

vergi yönetimiyle mükellefin bir müzakere aşamasından   geçtikten  sonra  anlaşmaya 

varmaları28 olarak tanımlanabilir. Bir başka deyişle uzlaşma, vergi sorunlarının 

uyuşmazlık haline getirilerek mahkemeye intikal ettirilmeden vergi idaresi ile yükümlü 

arasında yapılan pazarlık29 ile çözüme kavuşturulmasıdır.30  

 Uzlaşma, mükellefle idare arasında vergi ve cezada belli bir indirim yapılması 

esasına dayanmaktadır.31 Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde, idarenin vazgeçtiği 

miktardaki vergi borcu ve cezası sona ermekte ve uzlaşma konusu yapılan ve tarafların 

anlaştığı miktarda vergi ve ceza kesinleşmektedir.32  

 Uzlaşma müessesesi, uyuşmazlıkların çözümünde yaygın ve etkin olarak 

kullanılması sebebiyle vergi uygulamalarında önemli bir yere sahiptir.33 Vergi ve 

cezalarda uzlaşma, vergi  ihtilaflarının  sulh yoluyla çözümüne yardımcı olan iyi bir 

imkandır.34 

                                                 
24 İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 26.02.2007 tarih ve 1209 sayılı özelgesi, İzmir Vergi Dairesi 
Başkanlığı, Başkanlık Özelgeleri, (Çevrimiçi)  http://www.izmirvdb.gov.tr, 01.01.2010. 
25 Şükrü Haluk Akalın ve Başkaları, Türkçe Sözlük,  10.bs.,  Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2009. 
26 Ejder Yılmaz, Hukuk Sözlüğü, 2.bs., Yetkin Yayınları, Ankara 2005.  
27 Gülsen Güneş, Verginin Yasallığı İlkesi, Alfa Yayınları, İstanbul 1998, s.178. 
28 Mutluer, Heper, Dönmez, Üyümez, age., s.254. 
29 Ali Hadi Orhun, “Uzlaşmanın Uzlaşmazlığı ”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Sayı:534, Ağustos 2009, 
s.122.   
30 Yusuf  Karakoç, Genel Vergi Hukuku, 4.bs., Yetkin Yayınları,  Ankara 2007, s.136.  
31 Yılmaz Özbalcı, Vergi Usul Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Oluş Yayıncılık, Ankara 2004,  s.1001. 
32  Karakoç, age., s.136.  
33 Doğan Şenyüz, Vergi Ceza Hukuku,  Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa 2008,  s.184. 
34 Bekir Baykara, “Uzlaşma Talebinde Bulunmak veya Uzlaşmak Haksız Olduğunu Kabul Anlamına 
Gelmez”, Vergi Dünyası, Sayı:319,  Mart 2008,  s.10. 
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 Vergi uyuşmazlıklarının  yargı yoluna başvurmaya gerek kalmaksızın, tarafların 

istek ve iradelerine uygun ve kesin olarak sona   ermesine olanak sağlaması nedeniyle, 

uzlaşma müessesesi vergiden beklenilen toplumsal yararı zamanında sağlayacak 

niteliktedir. Uzlaşma, bu yönüyle devletin vergi alacağına bir an önce kavuşmasına35 ve 

ayrıca idari yargının yükünün azalmasına yada en azından daha fazla  artmamasına  da  

yardımcı olmaktadır.36  

 Uzlaşmaya vergi yönetimi açısından bakıldığında, vergi yönetiminin yasal 

olarak alması gereken vergi ve cezanın bir kısmından vazgeçtiği, ancak alacağın diğer 

kısmını tahsil ettiği, yükümlünün de gerçek vergi borcu yahut cezası yerine daha az 

miktar ödeme yaptığı görülmektedir. Bu arada hem idare vergi davalarını takip 

külfetinden kurtulmakta hem de yargı kuruluşlarının işi hafiflemiş olmaktadır.37  

Ancak, uzlaşma müessesesinin bu yararları yanında, sınırsız biçimde 

uygulanması,  vergi yükü önünde eşitlik ve vergilemede adalet ilkesini zedeleyerek, 

uzlaşma yoluyla daha az vergi ödeyen mükellefleri ödüllendirmekte, vergi 

yükümlülerinin vergi ödevinin kutsallığına olan inançlarının sarsılmasına yol açarak 

vergi kaçırmaya özendirmektedir.38  

Vergi mevzuatında, diğer vergi konularında olduğu gibi uzlaşma konusunda da 

sık sık değişiklik yapılması, uzlaşma müessesesi ile ilgili uygulama kurallarının kanun, 

yönetmelik,  genel tebliğ, iç genelge ve özelgelerle  yönlendirilmeye çalışılmasının 

mevzuat karmaşasına yol açarak uygulamada gerek mükellefler açısından ve gerekse 

vergi idaresi açısından anlaşmazlıklara  yol açacağı görüşündeyiz. Ayrıca uzlaşma 

kurumunun vergi hukukumuzda yer almasının  nedenlerinden birisinin de  yargı 

merciinin  yükünün azaltılması olduğu düşünülürse, uzlaşma ile bir yandan yargının iş 

yükü azalırken bir yandan da uzlaşma ile ilgili sıkça yapılan  mevzuat değişikli ği ve 

karmaşıklığı nedeniyle mükelleflerin yargıya başvurmaları yüzünden yargının iş yükü 

artabilecektir. 

 Anayasamızda yer alan bazı ilkeler ile vergi hukukunun  temel ilkeleri 

birbirlerine sıkı bir şekilde bağlıdır. Bu kuralların en önemlilerinden ikisi verginin 

yasallığı ilkesi ve vergi kanunu önünde eşitlik ilkesidir.39 Verginin yasallığı ilkesi, 

                                                 
35 Metin Taş, Türk Vergi Sistemi Üzerine Bir İnceleme, Ekin Kitabevi, Bursa 1992, s.97. 
36 Turgut Candan, Vergilendirme Yöntemleri ve Uzlaşma,Yaklaşım Yayınları, Ankara 2001, s.232. 
37 Güneş, age., s.177. 
38 Candan, age., s.233. 
39 Sadık Kırbaş, Vergi Hukuku, 18.bs.,  Kitabevi, Ankara 2008,  ss.11-12.  
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Anayasamızın 73. maddesinde “Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler 

kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.” ifadesiyle hükme bağlanmıştır. Vergi 

kanunu önünde eşitlik ilkesi ise,  Anayasamızın 10. maddesinde “Herkes, dil, ırk, renk, 

cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım 

gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” ifadesiyle hükme bağlanmıştır.40 

 Yasamanın düzenleme alanına giren işlemlerinin başında kanunlar gelmekte 

olup, devredilemeyen yasama yetkisinin, kanun yapma yetkisi olduğu kuşkusuzdur. Bu 

itibarla, Anayasada kanunla düzenlenmesi öngörülen konular başka bir organ tarafından 

düzenlenemez. Fakat, bu husus Anayasada kanunla düzenleneceği öngörülen her 

konunun   en ince ayrıntısına kadar mutlaka kanunla düzenlenmesi gerektiği anlamına 

gelmez. Çünkü,  böyle bir durum işin doğasına aykırı olduğu gibi, giderek yürütme ve 

idare açısından sıkıntılara yol açabilir. Ancak her şey yürütme veya idareye bırakılırsa 

bu defa yasamanın içi boşalır. Eğer yasamanın düzenlemesi gereken hususlar yürütmeye 

bırakılırsa, bu yasama yetkisinin devri olur.41         

Yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesi ile yasaklanan şey, kanun adı altında 

veya bu adı taşımasa dahi kanunla eş değerde ya da kanun gücüne sahip hukuki işlemler 

yapma yetkisinin devredilmesidir. Eğer bir düzenleyici işlem, mevcut kanun 

hükümlerini değiştirebiliyor veya yürürlükten kaldırabiliyorsa, bu işlemin kanun 

niteliğinde olduğu açıktır.42         

 Bu sebeple, Anayasada öngörülen unsurları yeterince içermeyen yetki kanunları, 

kuşkusuz yetki devri mahiyetinde olacak ve Anayasanın yasama yetkisinin 

devredilemezliği ilkesine aykırı düşecektir.43          

 Bir mali yükümün çerçevesi kanunda yeterince belirlenmemişse kişilerin sosyal 

ve ekonomik durumlarını ve hatta temel haklarını etkileyebilecek keyfi uygulamalara 

neden olabilir. Bu bakımdan mali yükümlerin temel hukuki çerçeveleri kesin olarak 

belirtilerek yasayla düzenlenmeleri şarttır.44 

                                                 
40 Kırbaş, age., s.12. 
41 Bülent Tanör, Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, 8.bs., Beta 
Yayınları, İstanbul 2006, s.266. 
42 Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, 10.bs., Yetkin Yayınları,  Ankara 2009, s.203. 
43 Tanör, Yüzbaşıoğlu, age., s.268. 
44 Şahnaz Gerek, Ali Rıza Aydın, Anayasa Yargısı ve Vergi Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara  2005, 
s.134.       
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Verginin kanunla konulması ilkesinin doğal sonucu olarak verginin yine kanunla 

değiştirilmesi veya kaldırılması gerekir. Şüphesiz bu yetki de yasama organına aittir.45 

Aksi halde, verginin yasallığı ilkesinin vergilerin ancak yasama organının ürünü olan 

kanunlarla konulup kaldırılabileceği yönündeki kuralı da zedelenmiş olmaktadır.46  

 Kanun önünde eşitlik ilkesi anayasa hukukunun temel ilkelerinden birisidir ve 

devletin esasını oluşturan en önemli unsurdur. Hemen bütün anayasalarda yer alan bu 

ilke,    Anayasamızda herkesin hiçbir ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu 

şeklinde  hükme bağlanmıştır.47 

   Eşitlik ilkesinin yer almadığı bir vergi sisteminde vergi adaletinden de söz 

edilemez. Aynı şartlarda ve aynı gelire sahip iki mükellefin birisinin diğerinden daha az 

vergi ödemesi veya farklı şartlarda ve farklı gelire sahip olan iki kişinin aynı tutarda 

vergi ödemesi vergi eşitli ği ilkesine aykırı olmakla kalmayacak ve vergi adaletini  

zedeleyecektir.48 

 Uzlaşma müessesesinin uygulanmasında, öncelikle devletin vergi alması 

zorunluluğu boyutunun dikkate alınmaması nedeniyle verginin yasallığı ilkesine ters 

düşmektedir.  Uzlaşma kurumu ikna  ve pazarlığa  dayanan bir kurum olması nedeniyle 

vergilendirmenin zora  dayanması unsuru ile de çelişmektedir. Uzlaşma kurumu ayrıca 

vergilemede eşitlik ilkesini de zedelemektedir.49  

 Diğer taraftan, uzlaşma sistemi cezaların caydırıcılığı etkisini ortadan 

kaldırmaktadır. Ayrıca devlet zarara uğramakta, bir anlamda vergi ödevlerini zamanında 

yerine getiren mükellefler cezalandırılmış olmaktadır.50 

Ancak, uzlaşmanın devlet yönünden verginin yasallığı ilkesinin verginin 

zorunluluğu boyutunu ağırlıklı olarak zedelemekle birlikte bireyin sosyal ve ekonomik 

durumu, güvenliği ve özgürlüğü zarar görmemesi nedeniyle, bu kurumdan vazgeçmek 

yerine korunması ve özenle işletilmesi yerinde olacaktır.51  

Vergi hukukunda, kamu alacağının daha hızlı ve etkin biçimde tahsil edilmesi  

amacıyla  yer verilen ve uyuşmazlığın yargı yoluna gidilmeden çözümüne imkan 
                                                 
45 Nevzat Saygılıoğlu, Vergi Hukukunda Yorum, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Yayın no.1987/288, 
Ankara 1987, s.69. 
46 Güneş, age., s.180. 
47 Kırbaş, age., s.12. 
48 Binnur  (Tüzün) Çelik, Vergilemede Müdahale İlkesi, Gazi Kitabevi, Ankara 2001, s.18. 
49 Güneş, age., s.180. 
50 Feyzullah Durgut, “Vergi ve Cezalarda Uzlaşma” , Maliye ve Sigorta Yorumları, Sayı:528, 15 Haziran 
2007, s.113.  
51 Güneş, age., s.181. 
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tanıyan uzlaşma, tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası olmak üzere iki şekilde 

uygulanmaktadır.52Bunlar, vergi incelenmesi sonucu tarh edilecek vergi ve  kesilecek 

cezalarla ilgili olarak henüz vergi salınmadan ve ceza kesilmeden önce vergi idaresi ile 

mükellef arasında uzlaşma yapılmasına imkan veren  tarhiyat öncesi uzlaşma 

müessesesi ile vergi tarh edildikten ve ceza kesildikten sonra vergi idaresi ile mükellef 

arasında uzlaşma yapılmasına imkan sağlayan tarhiyat sonrası uzlaşma müessesesidir.53  

Her iki uzlaşma şeklinde de mükellef adına tarh edilen vergi ve cezalarda 

mükellef lehine belirli bir indirime gidilmektedir.54 Ancak, mükellefler bu uzlaşma 

biçimlerinden sadece birinden yararlanabilirler.55   

Uzlaşma komisyonu ile mükellef arasında yapılacak uzlaşmada, üzerinde 

uzlaşılacak vergi ve cezanın tutarının belirlenmesi konusunda vergi mevzuatında 

herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Uzlaşılacak vergi ve ceza tutarını belirleme 

yetkisi tamamen uzlaşma komisyonuna aittir. Bu sebeple, üzerinde uzlaşılan  vergi ve 

ceza tutarının belirlenmesinin her mükellefe eşit uygulanabilecek belirli kurallara 

bağlanması gerekir. Örneğin, vergi beyanları, ödenen vergiler, çalıştırılan işçi sayısı, 

daha önce vergi kaybına sebebiyet verilip verilmediği vb. kriterler göz önüne 

alınmalıdır.  

Uzlaşma müessesesi, mükellef ile vergi idaresi arasında  ortaya çıkan 

uyuşmazlığı yargı yoluna başvurmaya gerek kalmaksızın çözebilecek nitelikte 

olmalıdır.56 

 Vergi hukukumuzda uzlaşma müessesesi ile ilgili olarak 205, 485, 2365, 2686, 

2791, 3239, 3505, 4008, 4369, 4444, 5736 sayılı Kanunlarla çeşitli düzenleme ve 

değişiklikler yapılmıştır. Diğer taraftan Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği ve 

Uzlaşma Yönetmeliğinde yapılan düzenleme ve değişiklikler başta olmak üzere, genel 

tebliğlerle ve diğer idari düzenlemelerle de uzlaşma müessesesi ile ilgili hususlar 

açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır. 

                                                 
52 Ali Parlar, Güleç Demirel, Adli-İdari Vergi Suçları, Adil Yayınevi, Ankara 2002, s.43. 
53 Mesut Uçak, “İkmalen Veya Re’sen Tarhiyata Maruz Kalan Mükelleflerin Vergi Usul Kanununda Yer 
Alan Hakları (Uzlaşma, Cezalarda İndirim, Dava Açma) ile Bu Hakları Arsında Becaiş Yapabileceği veya 
Yapamayacağı Durumlar ”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Sayı:537, Kasım 2009, s.121.   
54 Nemci Aslan, “Uzlaşma-1”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Sayı:499, 1 Kasım 2007, s.39.                      
55 Parlar, Demirel, age., s.43. 
56 Mahir Temur, “Gelir Vergisi ve Vergi Usul Kanunlarında Boşluklar Uygulamada Ortaya Çıkan 
Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Erzurum 2000, s.71. 
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 Diğer taraftan  5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili 

Hakkında Kanun57  ile bir defaya mahsus olarak uygulanmak üzere, ikmalen,  re'sen ve 

idarece tarh edilen vergi, resim, harçlar, fon payı ve bunlara bağlı vergi ziyaı cezaları ile 

usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarından, söz konusu Kanun’da yazılı şartlarla 

uzlaşmaya konu tutardan kalan alacakların tahsilinden vazgeçileceği yönünde 

düzenleme yapılmıştır. Anılan Kanun’da yer alan düzenlemeye göre 213 sayılı 

Kanun’un 344. ve  geçici 27.  maddeleri uyarınca vergi ziyaı cezası üç kat (iştirak 

halinde bir kat) olarak uygulanan tarhiyata ilişkin vergi ve cezalar ile bunlara bağlı 

usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ve il özel idareleri ile belediyelere ait vergi, resim 

ve harçlar uzlaşma kapsamında değildir.  

 Başka nedenler yanında sık sık değişen ve anlaşılması zor vergi mevzuatı 

mükelleflerin vergisel sürece gönüllü uyumlarını zorlaştırmaktadır.58 

 

1.2.2.2. Uzlaşmaya Konu Vergi Tarh Usulleri 

 Vergilendirme süreci; vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi, verginin tarhı, 

verginin tahakkuku, verginin tebliği ve verginin tahsili aşamalarından oluşmaktadır.59 

 Vergi alacağı vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın meydana gelmesi  

veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar. Vergi alacağı mükellef bakımından vergi 

borcu demektir (VUK m.19). 

 Verginin tarhı ise, vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler 

üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden 

idari işlemdir (VUK m.20). 

 Beyana dayanan vergilerin çok yaygın olduğu bu günkü çağdaş vergicilikte 

beyannameye dayanan tarhiyat ön plana geçmiş olup  büyük bir öneme haizdir.60 

Beyana dayanan vergi tarhı, mükellefin beyan ettiği matrah üzerinden verginin 

hesaplanmasıdır.61 Türk vergi sisteminde de asıl olan, tarh işleminin beyan esasına göre 

ve gerçek matrahlar üzerinden yapılmasıdır.62  

                                                 
57 20.02.2008 tarih ve 26800 sayılı R.G.de yayımlanmıştır. 
58 Seçkin Kılıç, “Mükellefin Vergi Karşısındaki Tutum ve Davranışlarını Etkileyen Faktörler”, Vergi 
Raporu, Sayı:68, Aralık-Ocak 2004, s.89.   
59  Mutluer, Heper, Dönmez, Üyümez, age., s.87. 
60 Selahattin Tuncer, Vergi Hukuku ve Uygulaması, Yaklaşım Yayınları, Ankara  2003, s.183. 
61 Mehmet Ali Özyer, Açıklama ve Örneklerle Vergi Usul Kanunu Uygulaması, 2.bs., Maliye Hesap 
Uzmanları Derneği Yayını,  Ankara  2003,  s.79. 
62 Özhan Uluatam, Vergi Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara  1995, s.114. 
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 Vergi yükümlüleri, vergi mevzuatında belirlenen kurallara göre tespit edilecek 

matrahlar üzerinden vergilerini beyan etmeleri gerektiği halde, kasten veya kusurlu 

olarak bu ödevlerini yerine getirmedikleri durumlar olabilmektedir.63 Bu hususun vergi 

idaresince tespiti halinde  mükellefler  ikmalen, re’sen ya da idarece tarhiyata muhatap 

olabilmektedirler. 

 Vergi Usul Kanunu’nun ek 11. maddesinde ikmalen, re’sen ya da idarece tarh 

edilen vergilerin (VUK’nun 359. maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet 

verilmesi halinde tarh edilecek vergi hariç) tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamında olduğu 

belirtilmiştir. Yine VUK’nun ek 1. maddesinde ikmalen, re’sen ya da idarece tarh edilen 

vergiler (VUK’nun 359. maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi 

halinde tarh edilecek vergi hariç)  hakkında tarhiyat sonrası uzlaşma yapılabileceği 

belirtilmiştir. Aşağıda söz konusu tarh usulleri açıklanmaya çalışılacaktır. 

 

1.2.2.2.1. İkmalen Vergi Tarhı 

 İkmalen vergi tarhı, beyan esasında normal tarhiyattan sonra ortaya çıkan ve 

idarece tespit edilen matrah farkı üzerinden yapılan tarhiyat türüdür.64  

 VUK’nda yer alan düzenlemeye  göre; ikmalen vergi tarhı, her ne şekilde olursa 

olsun bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiye ilişkin olarak ortaya çıkan ve defter, 

kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak miktarı tespit olunan bir matrah 

veya matrah farkı üzerinden alınacak verginin tarh edilmesidir. (VUK m.29). 

 Özel kanunlarında ikmalen tarhiyata ilişkin olarak yer alan hükümler saklıdır 

(VUK m.29). 

 Söz konusu yasal düzenleme uyarınca, ikmalen tarhiyat  yapılabilmesi için daha 

önce bir vergi tarh edilmiş olması ve bu vergiye ilişkin olarak sonradan ortaya çıkan 

matrah  veya matrah farkının somut delil ve belgelere dayanılarak tespit edilmiş olması 

şartlarının her ikisinin de birlikte gerçekleşmesi gerektiği düşüncesindeyiz.  

 

1.2.2.2.2. Re’sen Vergi Tarhı 

 Re'sen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve 

belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkân bulunmayan hallerde takdir 

                                                 
63 Nezih Şeker, Hukuksal Yapısıyla Vergi İncelemesi, Beta Yayınları, İstanbul 1994, s.9. 
64 Mehmet Arslan, Vergi Hukuku, 2.bs.,  Alfa Yayınları, İstanbul  2000, s.47. 
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komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca 

düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden 

vergi tarh olunmasıdır. İnceleme raporunda bu maddeye göre belirlenen matrah veya 

matrah farkı re'sen takdir olunmuş sayılır (VUK m.30). 

 Vergi incelemesine yetkili olanlar VUK’nun 135. maddesinde sayılmıştır. Söz 

konusu madde hükmüne göre; hesap uzmanları, hesap uzman yardımcıları, ilin en 

büyük malmemuru, vergi denetmenleri, vergi denetmen yardımcıları, vergi dairesi 

müdürleri, maliye müfettişleri, maliye müfettiş muavinleri, gelirler kontrolörleri, stajyer 

gelirler kontrolörleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatında müdür 

kadrosunda görev yapanlar vergi inceleme yetkisine sahiptirler. (VUK m.135). 

 VUK’nun 30. maddesinde aşağıdaki hallerden herhangi birinin bulunması 

durumunda, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya 

kanuni ölçülere dayanılarak tespitinin mümkün olmadığı kabul edilir. Bu haller söz 

konusu Kanun maddesinde yazılı sırasıyla şunlardır; 

1. Vergi beyannamesi kanuni süresi geçtiği halde verilmemişse,  

2. Vergi beyannamesi kanuni veya ek süreler içinde verilmekle beraber beyannamede 

vergi matrahına ilişkin bilgiler gösterilmemiş bulunursa,  

3. VUK’na  göre tutulması mecburi olan defterlerin hepsi veya bir kısmı tutulmamış 

veya tasdik ettirilmemiş olursa veya vergi incelenmesi yapmaya yetkili olanlara 

herhangi bir sebeple ibraz edilmezse,  

4. Defter kayıtları ve bunlarla ilgili vesikalar, vergi matrahının doğru ve kesin olarak 

tespitine imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz ve karışık olması dolayısıyla 

ihticaca salih bulunmazsa,  

6.Tutulması zorunlu olan defterlerin veya verilen beyannamelerin gerçek durumu 

yansıtmadığına dair delil bulunursa, 

8. VUK’nun mükerrer 227. maddesi uyarınca 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış 

meslek mensuplarına imzalattırma mecburiyeti getirilen beyanname ve ekleri 

imzalattırılmazsa veya tasdik kapsamına alınan konularda yeminli mali müşavir tasdik 

raporu zamanında ibraz edilmezse.  

 Yukarıdaki 2. bentte yazılı halin vukuunda mükellefe takdir komisyonu 

tarafından 15 günden az olmamak üzere bir süre verilerek vergi matrahına ilişkin 

bilgileri vermeye ve kanuni defterlerini ibraz etmeye davet olunur. Bu davet üzerine 
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mükellef istenilen bilgileri verir ve kanuni defterlerini ibraz ederse, defter ve belgeler 

ihticaca salih bulunmak şartıyla, mükellefe takdir olunacak matrah, defter ve belgeleri 

kayıtlarına göre tespit olunacak miktardan fazla olamaz.  

 Vergi beyannamesini kanuni süresi geçtikten sonra vermiş olanlara bu 

beyannamede gösterdikleri matrah üzerinden re'sen gerekli tarhiyat yapılır ve bu 

beyannameler re'sen takdir için takdir komisyonuna sevk edilmez. Ancak, vergi 

incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra 

kendiliğinden verilen beyannameler için bu hüküm uygulanmaz.  

 Yukarıdaki bentlerin hükümlerine göre re'sen vergi tarhını gerektiren bir sebep 

yanında ikmalen vergi tarhını da gerekli kılan bir durum var ise re'sen takdir sonucu 

beklenmeksizin gerekli ikmal tarhiyatı yapılır. Re'sen takdir sırasında ikmal tarhiyatına 

dayanak olan matrah farkı dikkate alınmışsa vergi tarhı sırasında önceden tarh edilmiş 

olan vergi indirilir. 

 

1.2.2.2.3. Verginin İdarece Tarhı 

 Verginin idarece tarhı; VUK’nun 29 ve 30. maddeleri dışında kalan hallerde, 

mükelleflerin verginin tarhı için vergi kanunları ile muayyen zamanlarda müracaat 

etmemeleri veya aynı kanunlarla kendilerine yüklenen  mecburiyetleri yerine 

getirmemeleri sebebiyle zamanında tarh edilemeyen verginin kanunen belli matrahlar 

üzerinden idarece tarh edilmesidir.  

 Bu takdirde vergi, VUK’nun 131. maddesi gereğince düzenlenen  yoklama fişine 

istinaden tarh olunur. Bu şekilde tarh olunan vergilerle cezalarına ilişkin ihbarnameler 

bir taraftan, mükellefin bilinen adresine posta ile yollanır; diğer taraftan mükellefin 

adını, soyadını, hesap numarasını, işini, adresini tarh edilen verginin ve kesilen cezanın 

miktar ve cinsini gösterir bir ilan vergi dairesinin ilan koymaya mahsus mahalline asılır 

(mük.m.30). 

 Bu tarh esasının uygulama alanı çok sınırlıdır. Örneğin, Emlak Vergisi 

Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca verilmesi gereken emlak vergisi bildiriminin 

süresinde verilmemesi halinde idarece vergi tarh edilir. 65 

 

                                                 
65 Mutluer, Heper, Dönmez, Üyümez, age., s.94. 



 18

1.2.2.3. Uzlaşma Konusu Vergi Cezaları 

 Vergi kanunları hükümlerine aykırı hareket edenler, VUK’nda yazılı vergi 

cezaları (vergi ziyaı cezası ve usulsüzlük cezaları) ve diğer cezalarla 

cezalandırılırlar(VUK m.331).  1.1.1999 tarihinden önceki vergilendirme 

dönemine ilişkin olarak uygulanan cezalar ise  kaçakçılık, ağır kusur,  kusur ve 

usulsüzlük cezaları ile diğer cezalardan  oluşmaktadır.66 

 Vergi kanunlarıyla mükelleflere vergilendirme işleminin zamanında ve eksiksiz 

olarak yerine getirilebilmesi için  bazı ödevler yüklenmiştir. Mükelleflerin bu ödevleri 

yerine getirmemeleri durumunda işlenen suçun niteliğine göre mükellefe verilecek 

cezalar para cezası şeklinde olabileceği gibi hapis cezası şeklinde de olabilir.67 

 Bu itibarla, vergi cezalarını genel olarak, parasal nitelikteki vergi cezaları ve 

hürriyeti bağlayıcı ceza yanında parasal ceza uygulanması şeklinde iki gruba 

ayırabiliriz.68  

 VUK’nda vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için parasal 

cezalar  öngörülmekte iken söz konusu Kanun’un 359. maddesinde kaçakçılık suçu  

sayılan fiillerle veya bu  fiillere iştirak nedeniyle vergi ziyaına neden olunduğunun 

tespiti durumunda  vergi idaresi tarafından parasal ceza uygulanmasının yanında ceza 

mahkemelerince yargılanması yoluna da gidilmektedir.  

 Vergi mevzuatında uzlaşma konusu yapılabilecek vergi cezaları açıklanmıştır. 

Bu  açıklamalara göre, VUK’nun  359. maddesinde kaçakçılık suçu olarak  sayılan 

fiillerle  veya bu fiilere iştirak edilerek  vergi ziyaına neden olunması durumunda 

kesilecek vergi ziyaı cezası hariç olmak üzere, vergi ziyaı cezası  tarhiyat öncesi ve 

tarhiyat sonrası uzlaşma kapsamındadır. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ise 

tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilebildiği halde  tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu 

edilememektedir. 

 Yukarıda da  belirtildiği gibi, tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma 

açısından uzlaşma yapılabilecek durumlar usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları 

dışında aynıdır.69 

                                                 
66 A.Nevzad Odyakmaz, B.Tunç Demiralp,  Hukuk Rehberi, Alfa Yayınları, İstanbul 2000, s.71. 
67 Hilmi Ünsal, Vergi Hukuku ve  Türk Vergi Sistemi, Detay Yayıncılık, Ankara  2008, s.45.  
68 Akdoğan, age., ss.119-120. 
69 İsmail Hakkı Dura, “Uzlaşma Nedir ”, Vergi Sorunları, Sayı:253, Ekim 2009, s.49.   
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Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezasının tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu 

edilebilmesine karşın tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilememesinin, zaten vergide 

adalet ve eşitlik ilkesini zedeleyen uzlaşma müessesesinin kendi içinde uygulama 

kurallarında da ayrı bir adaletsizliğe neden olduğu düşüncesindeyiz. Örneğin; aynı 

şartlarda olan  iki mükelleften birinin vergi incelemesi sonucu, diğerinin ise vergi 

dairesince yapılan tespit sonucu aynı konuda usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezasına 

muhatap olduğu varsayılırsa, hakkında vergi incelemesi yapılan mükellef tarhiyat öncesi 

uzlaşmadan yararlanabilecek,  hakkında vergi dairesince tespit yapılan mükellef ise 

uzlaşma hükümlerinden yaralanamayacaktır.  

 Aşağıda vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezası açıklanmaya 

çalışılacaktır. 

 

1.2.2.3.1. Vergi Ziyaı Cezası 

 VUK’nun 341. maddesinde vergi ziyaı tanımlanmıştır. Buna göre; vergi ziyaı, 

mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine 

getirmemesi veya eksik yerine getirmesi sebebiyle verginin zamanında tahakkuk 

ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder.  

 Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya 

başka şekilde verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine 

sebebiyet vermek de vergi ziyaı hükmündedir.  

 Yukarıda belirtilen hallerde verginin sonradan tahakkuk ettirilmesi veya 

tamamlanması veyahut haksız iadenin geri alınması ceza uygulanmasına engel değildir. 

VUK’nun 341. maddesinde yazılı hallerde vergi ziyaına sebebiyet verildiği 

takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında 

vergi ziyaı cezası kesilir. Vergi ziyaına VUK’nun 359. maddesinde yazılı (kaçakçılık 

suçu sayılan)  fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak 

edenlere ise bir kat olarak uygulanır. (VUK m.344). 

Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk 

edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen 

vergi beyannameleri için VUK’nun 344. maddesi uyarınca kesilecek ceza yüzde elli 

oranında uygulanır (VUK m.344). 
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1.2.2.3.2. Usulsüzlük Cezası 

 Usulsüzlük, vergi kanunlarının şekle ve usule ilişkin hükümlerine riayet 

edilmemesidir (VUK m.351). 

 Usulsüzlükler, VUK’nun 352. maddesinde 1. ve 2. derece olarak belirlenmiş 

olup  VUK’na bağlı cetvele göre cezalandırılır. Usulsüzlük fiili re'sen takdiri 

gerektirirse, bağlı cetvelde yazılı cezalar iki kat olarak kesilir.  

 VUK’nun 352. maddesinde yer alan bazı usulsüzlük fiilleri vergi incelemesi 

sonucu ortaya çıkarılabilecek türden olmayıp, bu tür usulsüzlük cezaları vergi dairesince 

tespit edilebilecek yapıdadır. Söz konusu maddede yer alan  ve yapısı itibariyle vergi 

incelemesine ve dolayısıyla tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu olabilecek türdeki 

usulsüzlük  cezalarını maddede yer alan sırasına göre  aşağıdaki gibi sayabiliriz. 

 I. Derece Usulsüzlükler; 

1.  Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması, 

2. VUK.na  göre tutulması mecburi olan defterlerden herhangi birinin tutulmamış 

olması, 

3. Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili belgelerin doğru bir vergi incelemesi yapılmasına 

imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz veya karışık olması,  

6. VUK.nun  kayıt nizamına ait hükümlerine (Madde 215-219) uyulmamış olması (Her 

incelemede inceleme tarihine kadar aynı takvim yılı için tespit edilen usulsüzlükler tek 

fiil sayılır),  

8. Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik işleminin  yaptırılmamış 

olması (Kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilenler 

tasdik ettirilmemiş sayılır.),  

 II. Derece Usulsüzlükler;  

6. Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik işleminin, süresinin 

sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmış olması, 

7. Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil ve 

muhteviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere ilişkin 

hükümlere uyulmamış olması, 

8. Hesap veya işlemlerin doğruluk veya açıklığını bozmamak şartıyla bazı evrak ve 

vesikaların bulunmaması veya ibraz edilmemesi. 
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 Yukarıda yer alan, mükellef grupları itibariyle belirlenen usulsüzlük cezalarının 

tutarlarının düşük olması nedeniyle caydırıcı bir etkiye sahip olmamasının yanı sıra, 

yapılan vergi incelemeleri neticesinde adına  vergi ziyaı cezası kesilmesi gerekmeyen 

ancak usulsüzlük cezası kesilecek  mükelleflerin sadece bu  usulsüzlük cezaları için 

tarhiyat öncesi uzlaşma yolunu tercih etmeyecekleri düşüncesindeyiz. Çünkü, uzlaşma 

işlemlerinin belli bir  prosedüre tabi olması ve   mükellefin uzlaşmaya tabi ceza  

tutarının  düşüklüğü nedeniyle mükelleflerin uzlaşma zahmetine katlanmaktansa yine 

Vergi Usul Kanunu’nun 376. maddesinde  yer alan cezada indirim yolunu tercih 

edebileceklerdir. 

 Vergi Usul Kanunu’na bağlı cetvelde yer alan usulsüzlük cezalarına ilişkin 

rakamsal ceza hadleri 393 sıra numaralı VUK Genel Tebliği70  ile 01.01.2010 tarihinden 

itibaren geçerli olmak üzere 2010   yılı için belirlenen usulsüzlük cezası tutarları 

aşağıdaki gibidir. 

 

                                                                            Birinci derece                İkinci derece  

                Mükellef Grupları                        usulsüzlükler için         usulsüzlükler için 

    

    1- Sermaye şirketleri   90 TL            50 TL 

    2- Sermaye şirketleri dışında  

        kalan birinci      sınıf tüccar 

        ve serbest meslek erbabı  57 TL   28 TL  

    3- İkinci sınıf tüccarlar   28 TL   14 TL 

    4-Yukarıdakiler dışında kalıp  

        beyanname usulüyle gelir  

        vergisine tabi olanlar   14 TL   7,70 TL 

    5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 7,70 TL  3,50 TL 

                6- Gelir vergisinden muaf esnaf  3,50 TL      2 TL 

  

1.2.2.3.3. Özel Usulsüzlük Cezası 

 Özel usulsüzlük fiilleri ve cezaları VUK’nun 353,355 ve mükerrer 355. 

maddelerinde düzenlenmiştir. 

                                                 
70 29.12.2009 tarih ve 27447 sayılı R.G.de yayımlanmıştır. 
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 VUK’nun 353. maddesinde fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması 

ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması  halinde uygulanacak cezalar belirtilmiş 

olup, bu cezalardan yapısı itibariyle vergi incelemesine ve dolaylısıyla  tarhiyat öncesi 

uzlaşmaya konu olabilecek türdeki özel usulsüzlük  cezalarını maddede yer alan sırasına 

göre  aşağıdaki gibi sayabiliriz. (Söz konusu özel usulsüzlük cezalarına ilişkin rakamsal 

ceza hadleri 393 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile 01.01.2010 tarihinden itibaren 

geçerli olmak üzere 2010   yılı için belirlenen tutarlardır.) 

1. Verilmesi ve alınması gereken fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest 

meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek 

meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak 

zorunda olanların herbirine, her bir belge için 160 TL.den  aşağı olmamak üzere bu 

belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının % 10'u nispetinde özel 

usulsüzlük cezası kesilir.  

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı 

özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 77.000  TL.yi  geçemez. 

2. Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, 

sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye 

Bakanlığı’nca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, 

kullanılmadığının,  bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı 

meblağlara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde, 

her bir belge için  160 TL.   özel usulsüzlük cezası kesilir. 

Ancak, her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 

her bir tespit için 7.700 TL. bir takvim yılı içinde ise 77.000 TL.yi  geçemez.  

3. VUK’nun  232. maddesinin birinci fıkrasının 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılanlar 

dışında kalan kişilerin fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek 

makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu taşıma 

biletlerini almadıklarının tespit edilmesi halinde, bunlara bu maddenin 2 numaralı 

bendinde belirtilen cezanın beşte biri kadar özel usulsüzlük cezası kesilir. Şu kadar ki, 

bu cezanın kesilebilmesi için, belge alınmadığına ilişkin tespitin vergi incelenmesine 

yetkili olanlar tarafından yapılması şarttır. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 

söz konusu tespiti vergi incelemesine yetkili olmayanlara da yaptırmaya yetkilidir. Bu 
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hükmün uygulanmasında belge alınmadığına ilişkin tespit tutanağının belge almayana 

verilen örneği, ceza ihbarnamesi yerine geçer.  

6. VUK’na  göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve malî 

tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının 

üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara uymayanlara   3.500 TL  

özel usulsüzlük cezası kesilir. 

 VUK’nun 353. maddesinde  yazılı usulsüzlükler sonucunda vergi ziyaı da 

meydana geldiği takdirde bu ziyaın gerektirdiği vergi cezaları ayrıca kesilir ve bu 

cezalar hakkında VUK.nun  336.  maddesi  hükmü71 uygulanmaz. 

 VUK.nun 353.  maddesinin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları 

belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.  

 Damga Vergisinde özel usulsüzlük cezası VUK’nun 355. maddesinde 

düzenlenmiştir. Söz konusu madde gereğince;  

 Vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kâğıtları, vergi ve cezası tahsil 

edilmeden tasdik eden veya örneklerini çıkarıp veren noterler adına her kâğıt için tahsil 

edilmeyen Damga Vergisi üzerinden maktu vergilerde % 50, nispi vergilerde % 10 

oranında özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak, bu madde kapsamında kesilecek özel 

usulsüzlük cezaları her bir kağıt için 1 Türk Lirasından az olamaz. 

 Bilgi vermekten çekinenler ile VUK’nun 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde 

hükmüne uymayanlar için kesilecek ceza ise VUK’nun mük. 355. maddesinde 

düzenlenmiştir. Söz konusu yasa maddesine göre; aynı Kanun’un  86, 148, 149, 150, 

256 ve 257.  maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257. maddesi uyarınca 

getirilen zorunluluklara uymayan (Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini 

yerine getirmeyen yöneticiler dahil) aşağıdaki tutarlarda özel usulsüzlük cezası kesilir. 

Söz konusu özel usulsüzlük cezalarına ilişkin rakamsal ceza hadleri 393 sıra numaralı 

VUK Genel Tebliği ile 01.01.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2010  yılı 

için belirlenen tutarlardır.  

1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.000 Türk Lirası,    

2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler 

hakkında 500 Türk Lirası,    

3. Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 250 Türk Lirası,   
                                                 
71 VUK’nun 336. maddesi uyarınca, cezayı gerektiren tek fil ile vergi ziyaı ve usulsüzlük birlikte işlenmiş 
olursa bunlara ait cezalardan sadece miktar itibariyle en ağırı kesilir. 
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Uzlaşma, mükellef ile uzlaşma komisyonu arasında yapılan müzakere sonucu  

ödenmesi gereken vergi ve ceza tutarının belirlenebilmesi için yapılmaktadır. Fakat,  

uygulamada bazen aynı mükellefle ilgili tarh edilen vergi, vergi ziyaı cezası ve özel 

usulsüzlük cezasının aynı anda  tarhiyat öncesi uzlaşma konusu yapılması halinde 

vergide ve vergi ziyaı cezasında   indirim yapılmakla birlikte  özel usulsüzlük cezası  ise  

tamamen kaldırılabilmektedir. Bu durumda, üzerinde uzlaşılan bir özel usulsüzlük 

cezası tutarı kalmaması nedeniyle bu tür uygulamanın vergi mevzuatında  yer alan 

uzlaşma hükümlerine aykırı olduğu görüşündeyiz. 

  

1.2.2.4. Uzlaşma Kapsamında Olmayan Vergi Cezaları 

 Vergi Usul Kanunu’nun ek 1 ve ek 11. maddeleri uyarınca VUK’nun  359. 

maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilecek vergi 

ve kesilecek vergi ziyaı cezası ile bu fiillere iştirak edenlere kesilecek vergi ziyaı cezası  

gerek tarhiyat öncesi ve gerekse tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilemez. 

 VUK’nun 359. maddesinde kaçakçılık suçları ve cezaları sayılmıştır. Söz konusu  

madde hükmüne göre;                         

 a) Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz 

mecburiyeti bulunan;  

1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan 

veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya 

defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu 

doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt 

ortamlarına kaydedenler, 

2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı 

itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar,  

Hakkında  on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Varlığı 

noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi 

incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra 

hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir. Gerçek bir muamele veya 

duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle 

gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir. 
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b) Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz 

mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sayfalarını yok 

ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin 

asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri 

kullananlar, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gerçek bir muamele 

veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir. 

c) VUK  hükümlerine göre ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan 

kişilerin basabileceği belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basanlar veya 

bilerek kullananlar iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Vergi incelemesine yetkili olanların, yaptıkları inceleme sırasında VUK’nun 

359. maddesinde yazılı kaçakçılık suçlarının işlendiğini tespit etmeleri halinde aynı 

Kanun’un 367. maddesi uyarınca  keyfiyetin  Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesi 

zorunludur. 

Diğer taraftan, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 5. maddesinde, Türk Ceza 

Kanunu’nun genel hükümlerinin özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar 

hakkında da uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

Vergi kaçakçılığı suçlarının ceza hukuku açısından suç kabul edilip 

cezalandırılmasında yasaya aykırı olan bu tür hareketlerin engellenmesi düşüncesi 

bulunmaktadır.72 

VUK’nun 359. maddesinde yazılı kaçakçılık suçlarının hürriyeti bağlayıcı 

cezalar içerisinde yer alması nedeni ile,  kaçakçılık suçu sayılan fiiler ile vergi ziyaına 

sebebiyet verilmesi halinde tarh edilecek vergi ve kesilecek vergi ziyaı cezası ile bu 

fiillere iştirak edenlere kesilecek ceza gerek tarhiyat öncesi ve gerekse tarhiyat sonrası 

uzlaşmaya konu edilememektedir. Ancak, örneğin TCK uyarınca suç teşkil eden ancak 

VUK’nun 359. maddesinde yer almayan  tefecilik faaliyeti, uyuşturucu ticareti vb. gibi 

her türlü yasa dışı faaliyetlerle ilgili olarak yapılabilecek vergi tarhiyatının ve kesilecek 

cezaların uzlaşmaya konu yapılabilmesinin hakkaniyete uygun olmadığı inancındayız. 

Bu sebeple TCK açısından suç teşkil eden tüm faaliyetler nedeniyle yapılacak vergi 

tarhiyatı ve kesilecek  cezanın uzlaşma konusu yapılamayacağı şeklinde bir yasal 

düzenleme yapılması gerektiği düşüncesindeyiz. 

                                                 
72 Şeker, age, s.11. 
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VUK’nun 371. maddesindeki pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili 

makamlara bildirenler hakkında 359. madde hükmü uygulanmaz. 

 Kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında bu maddede yazılı cezaların 

uygulanması 344. maddesinde yazılı vergi ziyaı cezasının ayrıca uygulanmasına engel 

değildir. 

 Diğer yandan, yukarıda da değinildiği gibi usulsüzlük ve özel usulsüzlük 

cezaları tarhiyat sonrası uzlaşma kapsamında bulunmamaktadır. 

 

1.2.2.5. Dönemler İtibariyle Uzlaşma Konusu Yapılabilecek ve Yapılamayacak 

Vergi ve Cezalar 

 Maliye Bakanlığı’nca yayınlanan 290  numaralı Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği73 ile uzlaşmaya konu olan ve olmayan vergi ve cezalar konusunda aşağıdaki 

açıklamalara yer verilmiştir; 

 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda 4008 sayılı Kanun’la  yapılan değişiklikle 

01/01/1995 tarihinden sonraki vergilendirme dönemleriyle ilgili kaçakçılık cezası 

kesilen tarhiyata ilişkin vergi ve ceza uzlaşma kapsamından çıkarılmıştır. 4369 sayılı 

Kanun’la  yapılan değişiklikle 01/01/1999 tarihinden sonraki dönemlerde yalnızca vergi 

aslının uzlaşmaya konu olabileceği, vergi ziyaı cezasının da uzlaşılan vergi miktarına 

göre düzeltileceği hüküm altına alınmış, uzlaşma kapsamına giren vergilerde, bu 

vergiye uygulanan cezaya bağlı bir sınırlama getirilmemiştir. Daha sonra 4444 sayılı 

Kanun’la yapılan değişiklik sonucu vergilerin yanı sıra vergi ziyaı cezaları da yeniden 

uzlaşma kapsamına alınmış, ancak Vergi Usul Kanunu’nun 344. maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca üç kat vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyata ilişkin vergi ve ceza uzlaşma 

kapsamı dışına çıkarılmıştır.Buna göre; 

a) 01/01/1995 - 01/01/1999 tarihleri arasındaki vergilendirme dönemlerine ait 

kaçakçılık suçu cezası kesilen tarhiyata ilişkin vergi ve ceza uzlaşma kapsamına 

girmeyecek, yalnızca kusur ve ağır kusur cezalı tarhiyatlar uzlaşma konusu 

yapılabilecektir. 

b) 01/01/1999 - 14/08/1999 tarihleri arasındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin 

tarhiyata 344. maddenin üçüncü fıkrası uyarınca üç kat vergi ziyaı cezası kesilmiş ise 

                                                 
73 21.12.2000 tarih ve 24267 sayılı R.G.de yayımlanmıştır. 
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sadece vergi aslı uzlaşmaya konu olabilecek, uzlaşmanın vaki olması halinde vergi ziyaı 

cezası, uzlaşılan vergi miktarına göre düzeltilecektir. 

c) 01/01/1999 - 14/08/1999 tarihleri arasındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin olup 

344 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyatlarda ise 

hem vergi aslı hem de vergi ziyaı cezası uzlaşmaya konu olabilecektir. 

d) 14/08/1999 tarihinden sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak yapılan ve 

344.  maddenin üçüncü fıkrasına göre üç kat vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyatlarda 

vergi ve ceza uzlaşma konusu yapılmayacaktır. 

e) 14/08/1999 tarihinden sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak yapılan ve 

344.  maddenin ikinci fıkrasına göre vergi ziyaı cezası kesilmiş olan tarhiyatlarda hem 

vergi aslı hem de ceza uzlaşmaya konu olabilecektir. 

f) 01/01/1999 tarihinden sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin olup, kendiliğinden 

verilen beyannameler için 344. maddenin dördüncü fıkrası uyarınca yüzde elli oranında 

vergi ziyaı cezası kesilmesi halinde ise, yalnızca bu ceza uzlaşma konusu 

yapılabilecektir. 

Öte yandan, gerek Vergi Usul Kanunu’nda gerekse 268 numaralı VUK Genel 

Tebliğinde74  yapılan düzenlemede 1/1/1995 tarihinden önceki vergilendirme 

dönemlerine ilişkin kaçakçılık cezası kesilen tarhiyata ait vergi ve ceza uzlaşma 

kapsamında olduğu belirtilmiştir. 

Bu itibarla, 1.1.1995 tarihinden önceki dönemler için her zaman tarhiyat öncesi 

uzlaşma yapılma imkanı olduğunu söyleyebiliriz.75   

 

1.2.2.6. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Son  Yayınlanan Uzlaşma  İstatistik Sonuçları    

 Gelir İdaresi Başkanlığı’nca en son yayınlanan (2007 yılı)  faaliyet raporunda 

yer alan, Ülke genelinde uzlaşma sonuçları  genel toplamları aşağıdaki gibidir.76 

 

                                                 
74 13.11.1998 tarih ve 23522 sayılı R.G.de yayımlanmıştır. 
75 Nuri Ok, Ahmet Gündel, Vergi Kaçakçılığı Suçları, Seçkin Yayınları, Ankara 2002, s.118. 
76 Gelir İdaresi Başkanlığı, “Formlar ve Yayınlar”, 2007 Yılı Faaliyet Raporu, (Çevrimiçi) 
http://www.gib.gov.tr, 03.01.2010. 
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Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Sonuçları 

Uzlaşma talebine konu rapor sayısı :         35.734 

Uzlaşılan rapor sayısı   :          30.604 

Uzlaşma sonucu vergi miktarı :  171.669.756 TL. 

Uzlaşma sonrası ceza miktarı  :    23.820.527 TL. 

 

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Sonuçları 

Uzlaşmaya konu olan dosya sayısı :         137.404 

Uzlaşılan dosya sayısı  :         124.888 

Uzlaşmaya konu olan vergi  :  281.353.998  TL. 

Uzlaşma sonucu vergi  :  134.219.902  TL. 

Uzlaşmaya konu olan ceza  :  403.565.136  TL. 

Uzlaşma sonucu ceza   :    16.724.269   TL. 

 

Merkezi Uzlaşma Komisyonu 

Uzlaşmaya konu olan dosya sayısı :         49 

Uzlaşılan dosya sayısı  :         31 

Uzlaşmaya konu olan vergi  :  1.121.380.184,83  TL. 

Uzlaşma sonucu vergi  :     398.559.800,03  TL. 

Uzlaşmaya konu olan ceza  :  1.125.895.913,79 TL. 

Uzlaşma sonucu ceza   :       14.868.650,41  TL. 

 

Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu 

Uzlaşmaya konu olan dosya sayısı :         50 

Uzlaşılan dosya sayısı  :         32 

Uzlaşmaya konu olan vergi  :     34.462.738,06  TL. 

Uzlaşma sonucu vergi  :     12.609.069,62  TL. 

Uzlaşmaya konu olan ceza  :     36.091.208,14  TL. 

Uzlaşma sonucu ceza   :          485.732,27  TL. 
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Yukarıdaki veriler dikkate alındığında uzlaşma sonucu vergi alacağının önemli 

ölçüde azaldığı ve vergi cezalarının ise adeta yok edildiği görülmektedir.77 Ayrıca, 

uzlaşma ile cezaların önemli kısmının kaldırıldığı dikkate alındığında, görünürde var 

olan vergi ceza sisteminin gerçekte uygulanamadığını söyleyebiliriz.78 

 İstatistik rakamlarına göre, vergi inceleme elemanları tarafından  düzenlenen 

inceleme raporlarında tarhı istenen vergilerin yarısından fazlasının ve cezaların ise 

tamamına yakınının uzlaşma ile kaldırıldığı belirlenmiştir. Bu husus, denetim 

mekanizmasını olumsuz etkileyecek ve mükelleflerin vergi kaçırma eğilimini 

arttıracaktır.79 

Yukarıdaki istatistik rakamları ışığında   Türkiye genelinde uzlaşmaya konu 

vergi ve ceza tutarları ile uzlaşılan  vergi ve ceza tutarları kıyaslandığında vergi 

asıllarında da büyük bir indirime gidildiği ancak ceza tutarlarının neredeyse tamamen 

kaldırıldığı görülmektedir. Bu sonuca göre, vergi ödevlerini zamanında yerine 

getirmeyen mükelleflerin uzlaşma ile  bir anlamda ödüllendirildiği, vergi ödevlerini 

zamanında ve noksansız yerine getiren mükelleflerin   ise cezalandırıldığı  

kanaatindeyiz. Şöyle ki, Vergi Usul Kanunu’na göre, beyan ettiği matrahlara karşı dava 

açma hakkı dahi bulunmayan mükelleflerin beyan edilen matrahları üzerinden 

hesaplanan vergiyi hiçbir indirime tabi olmaksızın ödemekle yükümlü olmasına karşın, 

vergi matrahını eksik beyan eden veya hiç beyan etmeyenler  ise uzlaşma hakkından 

yararlanmak suretiyle beyan etmesi gerektiği halde beyan etmediği vergi matrahı 

üzerinden hesaplanan vergi aslında bile uzlaşma ile indirim hakkına sahip olmaktadır. 

Ayrıca vergi ödevlerini zamanında yerine getirmemenin cezası olarak kesilen 

cezalarda da büyük oranda indirim yapılması neticesinde kesilen cezaların sonuçsuz 

kaldığı ve bu uygulamanın mükellefleri vergi ödevlerini yerine getirmemeye teşvik 

ettiği görüşündeyiz. 

 

                                                 
77 Tahir Erdem, “Rakamların Diliyle Uzlaşma”, Vergi Sorunları, Sayı:252, Eylül 2009, s.134.   
78  Erdem, agm., s.135. 
79 Muharrem Özdemir, “Uzlaşmada Vergi ve Cezalar Buharlaşıyor mu”, Makale Arşivi, (Çevrimiçi) 
http://www.bilgilidenetim.com.tr, 07.01.2010.    
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İKİNCİ BÖLÜM 

2. TARHİYAT ÖNCESİ UZLA ŞMA 

2.1. GENEL AÇIKLAMA 

 Tarhiyat öncesi uzlaşma, bir verginin  tarh edilmesinden önceki aşamada 

öngörülen uzlaşma şeklidir.80 Başka bir deyişle, vergi incelemesi aşamasında yapılan 

uzlaşmaya tarhiyat öncesi uzlaşma denir.81  

Türk vergi sisteminde uygulanmakta olan  tarhiyat öncesi uzlaşma müessesesi,  

1.1.1986 tarihinde yürürlüğe giren  ve 3239 sayılı yasa ile eklenen VUK’nun ek 11. 

maddesi ile getirilmiştir.82 

 Tarhiyat öncesi uzlaşmaya ilişkin VUK ek 11. maddede  sıkça  yapılan 

değişiklikler uygulamada duraksamalara sebebiyet vermiş, tarhiyat öncesi uzlaşmaya 

konu fiillerin ilgili bulundukları dönem  ve yıllar itibariyle  ceza davalarına etkileri 

tartışma konusu olmuştur.83  

Tarhiyat öncesi uzlaşma Vergi Usul Kanunu’nun  ek 11. maddesinde 

düzenlenmiştir. Söz konusu madde hükmüne  göre;  

Maliye Bakanlığı, vergi incelemesine dayanılarak tarh edilecek vergilerle 

kesilecek cezalarda (VUK’nun 359. maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet 

verilmesi halinde tarh edilecek vergi ve kesilecek ceza ile bu fiillere iştirak edenlere 

kesilecek ceza hariç) tarhiyat öncesi uzlaşma yapılmasına izin verebilir.  

Böylece,vergi incelemesi sonucunda ortaya çıkabilecek vergi alacağı konusunda 

yükümlü ile vergi idaresi arasında uzlaşma yapılması imkanı sağlanmıştır.84  

Tarhiyat öncesi uzlaşmaya varılması halinde tutanakla tespit edilen bu husus 

hakkında dava açılamaz ve hiçbir mercie şikâyette bulunulamaz. Uzlaşılan vergi miktarı 

üzerinden, VUK’nun 112. maddesine göre gecikme faizi hesaplanır.  

Tarhiyat öncesi uzlaşmanın temin edilememiş veya uzlaşma müzakeresinde 

uzlaşmaya varılamamış olması halinde mükellefler veya ceza muhatabı olanlar verginin 

tarhından ve cezanın kesilmesinden sonra uzlaşma talep edemezler. 

                                                 
80 Mutluer, Heper, Dönmez, Üyümez, age., s.256. 
81 Adil Nas,“Tarhiyat Öncesi Uzlaşmada Uzlaşmaya Varılmasının Sonuçları”  Yaklaşım, Sayı:201, Eylül 
2009, s.246. 
82 Candan, age., s.233. 
83 Ok, Gündel, age., s.117. 
84 Süheyl Donay, Ceza Mahkemesinde Yargılanan Vergi Suçları,  Beta Yayınları, İstanbul 2008,  s.233. 
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Diğer taraftan anılan maddede tarhiyat öncesi uzlaşmaya ilişkin esas ve usullerin  

Yönetmelikle düzenleneceği açıklanmıştır. 

Vergi Usul Kanunu’nda yer alan tarhiyat öncesi uzlaşmaya ilişkin usul ve 

esasları belirlemek amacıyla yayımlanan Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde85 

daha sonra, 24.08.1999 tarih ve 23796 sayılı Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle, 22.10.2005 tarih ve 25974 sayılı  Tarhiyat 

Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle bir takım 

değişiklikler yapılmıştır. Diğer taraftan Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan genel tebliğlerle 

ve özelgelerle uygulamaya yön verildiği görülmektedir. Söz konusu vergi mevzuatı 

kapsamında uygulama kuralları belirlenen tarhiyat öncesi uzlaşma müessesesinin 

konusu, uzlaşma komisyonlarının teşkili, uzlaşma süreci, uzlaşmanın sonuçları 

açıklanmaya çalışılacaktır. 

 

2.2. TARHİYAT ÖNCESİ UZLA ŞMANIN KONUSU 

Vergiler genel olarak beyan  üzerine tarh ve tahakkuk eder. Ancak bazı hallerde 

bu genel esastan uzaklaşılarak  ikmalen, re’sen ve idarece tarh usulleri uygulanması 

gerekmektedir.86   

VUK’nun ek 11. maddesi ve TÖUY’nin  2. maddesi uyarınca  tarhiyat öncesi 

uzlaşma kapsamına vergi incelemelerine dayanılarak salınacak ve Maliye Bakanlığı 

vergi dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin 

olarak kesilecek vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları (VUK’nun 

359 uncu maddesinde yazılı fiillerle  vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh 

edilecek vergi ve kesilecek ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilecek ceza hariç) 

girer. 

VUK’nun 359. maddesinde yazılı fiiller kaçakçılık suçları ve cezalarıdır. Söz 

konusu maddede yazılı fiilerle vergi ziyaına neden olunması nedeniyle halinde tarh 

edilecek vergi ve kesilecek ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilecek ceza tarhiyat 

öncesi uzlaşma kapsamında bulunmamaktadır.     

 

                                                 
85 03.02.1999 tarih ve 23600 sayılı R.G.de yayımlanmıştır.   
86 Kishalı, Işıklılar, age., s.387. 
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2.3. UZLAŞMA KOM İSYONLARININ TE ŞKİLİ 

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği, uzlaşma yapılması görevini doğrudan 

inceleme elemanlarına vermemiş, tarhiyat sonrası uzlaşmada olduğu gibi oluşturulacak 

komisyonlar kurulmasını öngörmüştür.87 Söz konusu uzlaşma komisyonları aşağıda 

açıklanmaya çalışılacaktır. 

 

2.3.1. Merkez İnceleme Elemanlarınca Yapılacak İncelemelerde Komisyonların 

Teşkili 

Merkez inceleme elemanlarınca,88 devamlı çalışma yerlerinde yapılan 

incelemeler için kurulacak uzlaşma komisyonu; incelemeyi yapanların kurul mensubu 

merkez inceleme elemanları olması halinde, ilgili Kurul Başkanlıklarınca belirlenecek 

biri başkan olmak üzere üç merkezi inceleme elemanından, incelemeyi yapanların Gelir 

İdaresi Başkanlığı merkez inceleme elemanları olması halinde, ilgili genel müdürlükçe 

tespit edilecek biri başkan olmak üzere üç merkez inceleme elemanından oluşur. 

Kurul veya Gelir İdaresi Başkanlığı  merkez inceleme elamanlarının devamlı 

inceleme yerlerinde Grup Başkanlıklarının bulunması halinde, uzlaşma 

komisyonlarında görev alacak merkezi inceleme elemanlarının belirlenmesi yetkisi bu 

grup başkanlıklarına devredilebilir. Gerektiğinde birden fazla komisyon kurulabilir. 

Merkez inceleme elemanlarının geçici çalışma yerlerinde yaptıkları 

incelemelerde ise komisyon; ekip başkanının başkanlığında incelemeyi yapanın dışında 

başkan dahil üç inceleme elemanından oluşur. Komisyonun üç inceleme elemanından 

oluşmasının mümkün olmadığı hallerde komisyon üyeleri, iki inceleme elemanı ile ilgili 

vergi dairesi müdürü (bağlı vergi dairelerinde malmüdürü) veya vergi dairesi 

müdüründen oluşur. 

İncelemeyi yapanın ekip başkanı olması halinde, komisyona bir başka merkezi 

inceleme elemanı seçilir. Komisyon üyelerinden en kıdemli inceleme elemanı, 

komisyon başkanı olur. 

İncelemeyi yapanlar TÖUY’nin 5. maddesine  göre teşekkül edecek 

komisyonlara üye olamazlar. Ancak komisyon toplantısına açıklamalarda bulunmak 

                                                 
87 Ali Hadi Orhun, “Tarhiyat Öncesi Uzlaşma”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Sayı:498, 15 Ekim 2007, 
s.115.   
88 Merkez inceleme elemanı, maliye müfettişleri, hesap uzmanları ve bunların muavinleriyle gelirler 
kontrolörleri ve stajyer gelirler kontrolörlerini ifade eder. 
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üzere katılabilirler. Gerektiğinde, ekip başkanı Maliye Bakanlığı’ndan  (inceleme 

elemanının mensup olduğu Kurul veya Gelir İdaresi Başkanlığından) komisyona 

katılmak üzere merkezi inceleme elemanı talep edebilir. 

Ayrıca, incelemenin bir ekip tarafından yapılması halinde, incelemeyi yapan 

ekip başkanı ve diğer üyeler komisyona üye olamazlar (TÖUY  m.5). 

 

2.3.2. Mahalli İnceleme Elemanlarınca Yapılacak İncelemelerde Komisyonların 

Teşkili 

a) Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulan Yerlerde:  

Vergi denetmenlerince yapılan incelemelerde uzlaşma komisyonu; vergi dairesi 

başkanı veya tevkil edeceği grup müdürünün veya vergi denetmeninin başkanlığında, 

vergi dairesi başkanı tarafından belirlenen grup müdürleri ve/veya vergi 

denetmenlerinden oluşur. Diğer mahalli vergi inceleme elemanlarınca89 yapılan 

incelemelerde komisyon; vergi dairesi başkanı veya tevkil edeceği grup müdürünün 

başkanlığında, vergi dairesi başkanı tarafından belirlenen müdürler ve/veya vergi dairesi 

müdürlerinden oluşur. İncelemeyi yapanın ilgili vergi dairesi müdürü olması hâlinde, 

vergi dairesi başkanı, ilgili vergi dairesi müdürü yerine bir başka vergi dairesi 

müdürünü veya müdürü komisyon üyesi olarak belirler (TÖUY  m.6).  

b) Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulmayan Yerlerde:  

Vergi denetmenlerince yapılan incelemelerde uzlaşma komisyonu; defterdarın 

veya tevkil edeceği defterdar yardımcısının başkanlığında, defterdar tarafından 

belirlenen iki vergi denetmeninden oluşur. Herhangi bir nedenle toplantıya 

katılamayacak olan üyenin yerine, defterdarın belirleyeceği gelir müdürü veya vergi 

dairesi müdürü veyahut bir vergi denetmeni iştirak eder. 

Diğer mahalli vergi inceleme elemanlarınca yapılan incelemelerde komisyon; 

defterdarın veya tevkil edeceği defterdar yardımcısının başkanlığında, gelir müdürü ile 

ilgili vergi dairesi müdüründen oluşur. İncelemeyi yapanın ilgili vergi dairesi müdürü 

olması hâlinde defterdar, ilgili vergi dairesi müdürü yerine bir başka vergi dairesi 

müdürünü veya vergi denetmenini komisyon üyesi olarak belirler (TÖUY  m.6). 

                                                 
89 Mahalli inceleme elemanı, vergi dairesi başkanını (vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerde 
defterdarı), vergi dairesi başkanlığı müdür kadrosunda görev yapanları (grup müdürünü, müdürü, vergi 
dairesi müdürünü), gelir müdürünü, vergi denetmenini, vergi denetmen yardımcısını ve vergi dairesi 
müdürünü ifade eder. 
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c) Ortak Hükümler: 

TÖUY’nin  6. maddesine göre teşekkül eden komisyonlar üç kişiden oluşur. 

 Gerektiğinde yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde birden fazla komisyon 

kurulabilir.  

İncelemeyi yapanlar, komisyon üyesi olamazlar. Ancak açıklamalarda bulunmak 

üzere uzlaşma komisyonu toplantısına katılabilirler. 

Komisyon başkan ve üyelerinin herhangi bir nedenle görevlerinin başında 

bulunamamaları hâlinde, bunlara vekâlet edenler komisyonda görev yaparlar. Uzlaşma 

görüşmeleri sırasında mükellef isterse bağlı olduğu meslek odasından bir temsilci ve 

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli 

Malî Müşavirlik Kanununa göre kurulan meslek odasından bir meslek mensubu 

bulundurabilir. Bu kişiler uzlaşma görüşmelerinde sadece görüş açıklayabilirler, 

görüşmeler sonucunda düzenlenecek tutanaklara imza atamazlar. 

Vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerde, mahalli inceleme elemanlarınca 

yapılan incelemelere ilişkin olarak tarhiyat öncesi koordinasyon uzlaşma komisyonları 

kurulabilir. Bu komisyonların kurulacağı yerler, yetki alanları, kimlerden oluşacağı ve 

sekreterya hizmetlerinin kimler tarafından yürütüleceği Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 

belirlenir. 

 

2.3.3. Bölgesel Uzlaşma Komisyonlarının Teşkili 

İncelemeyi yapan merkez inceleme elemanının bağlı olduğu ekip veya grup 

başkanının gerek gördüğü hallerde ve talebi üzerine, incelemeyi yapanın mensup olduğu 

Kurul veya Gelir İdaresi Başkanlığı, uzlaşmayı bölgesel düzeyde yaptırabilir. 

Bölgesel düzeyde yapılacak uzlaşmalarda, komisyon üyeleri ilgili Kurul veya 

Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenir  (TÖUY  m.7). 

 

2.4. TARHİYAT ÖNCESİ UZLA ŞMA SÜRECİ  

2.4.1. Uzlaşma Talebi 

Uzlaşma için nezdinde inceleme yapılan kimsenin bizzat veya noterden alınmış 

vekaletnameye dayanarak vekili vasıtasıyla (tüzel kişiler, küçük ve kısıtlılarla, vakıflar 

ve cemaatler ile tüzel kişili ği olmayan teşekküllerde bunların kanuni temsilcileri 
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marifetiyle) ve yazılı olarak incelemeyi yapan elemana veya bağlı bulunduğu ekip veya 

grup başkanlığına başvurması şarttır. 

Uzlaşma talebinin inceleme tutanağında yer alması ilgili mercie yapılmış yazılı 

başvuru yerine geçer (TÖUY  m.7). 

 

2.4.2. Uzlaşma Talep Süresi 

Nezdinde inceleme yapılan kimseler incelemenin başlangıcından, inceleme ile 

ilgili son tutanağın düzenlenmesine kadar geçen süre içerisinde her zaman uzlaşma 

talebinde bulunabilirler. 

İnceleme ile ilgili son tutanaktan anlaşılması gereken, inceleme ile ilgili olarak 

tutanak düzenlendikten sonra her ne şekilde olursa olsun ilave tutanak düzenlenmesi 

gerekli ise ilave tutanağın son tutanak  olarak değerlendirilmesi gerekir.90  

 TÖUY’nin 11. maddesine göre inceleme elemanlarınca yapılacak uzlaşmaya 

davet hallerinde ise, davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren en geç onbeş gün 

içerisinde uzlaşma talebinde bulunulabilir. 

Yönetmelikte belirtilen bu sürenin  bir hak düşürücü süre olması nedeniyle  bu 

tarihten sonra yapılan başvurular idare tarafından reddedilmekte ve mükellef tarhiyat 

öncesi uzlaşma hakkından yararlanamamaktadır.91 

İncelemenin sonuçlandığı tarihte tarh zamanaşımının sona ermesine üç aydan az 

bir zaman kalması halinde mükellefe tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunup 

bulunmadığı sorulmaz ve tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunmaya davet edilmez 

(TÖUY  m.9). 

TÖUY’de, incelemenin sonuçlandığı tarihte tarh zamanaşımının sona ermesine 

üç aydan az bir zaman kalması halinde mükellefe tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde 

bulunup bulunmadığı sorulmayacağı ve tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunmaya 

davet edilmeyeceği belirtilmiş olsa da, mükellefin kendiliğinden müracaat ederek 

uzlaşma talep etmesine yasal bir engel bulunmadığından inceleme ile ilgili  son 

tutanağın imzalanmasından önce mükellef tarafından dilekçe ile uzlaşma talebinde 

bulunulması veya tutanaktaki ifadesinde tarhiyat öncesi uzlaşma istediği hususunun yer 

alması halinde tarhiyat öncesi uzlaşmadan yararlanabileceği görüşündeyiz. 

                                                 
90 Hazma Sivrikaya, “Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Taleplerinde 1 Ekim Tarihinin önemi”, Makale Arşivi,  
(Çevrimiçi) http://www.bilgilidenetim.com.tr, 07.01.2010.    
91 Sivrikaya, agm, 07.01.2010.    



 36

2.4.3. Uzlaşma Gününün Tespiti 

İnceleme elemanı, mükellefin92 uzlaşma talebi üzerine, yetkili uzlaşma 

komisyonu başkanı ile temas kurarak uzlaşma gününü belirler. Belirlenen uzlaşma gün 

ve saati, bir yazı ile uzlaşma gününden en az on beş gün önce mükellefe bildirilir veya 

inceleme tutanağına yazılır. Mükellefin istemesi halinde on beş günlük süreye bağlı 

kalmaksızın daha önceki bir tarih uzlaşma günü olarak belirlenebilir. 

 TÖUY’nin 11 inci maddesine göre yapılacak uzlaşmaya davet yazılarında 

uzlaşma günü de mükellefe bildirilir (TÖUY  m.10). 

 

2.4.4. Uzlaşmaya Davet 

 Harici bilgilere dayanılarak, mükelleflerin bilgisi dışında yapılan incelemelerde, 

inceleme elemanı herhangi bir taahhüt altına girmeksizin mükellefi uzlaşma talebinde 

bulunmaya davet edebilir. 

Uzlaşmaya davet keyfiyeti ile uzlaşma müzakeresinin yapılacağı yer ve tarih 

muhatabına yazı ile uzlaşma gününden en az on beş gün önce tebliğ olunur. 

İnceleme raporunun bir örneği davet yazısına eklenir.  

Tebliğ işleminde, posta ile veya memur vasıtasıyla tebliğ usulü uygulanır. 

İnceleme elemanının bizzat tebliğ yapması da mümkündür (TÖUY  m.11). 

 

2.4.5. Uzlaşma Davetine Uyulmaması 

Muhatabın bilinen en son adresine uzlaşmaya davet yazısının tebliğ edilememesi 

veya yazıda bildirilen yer ve tarihte uzlaşma davetine uyulmaması hallerinde uzlaşma 

konusunda başkaca bir işlem yapılmaz. Uzlaşma temin edilmemiş sayılır. 

TÖUY’nin  12.  maddesinin uygulanmasında posta ile veya memur vasıtasıyla 

gönderilen yazının tebliğ edilemeyerek geri gelmesi, tebliğ edilememeyi ifade eder. 

Tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunan mükellef, tayin edilen uzlaşma 

gününden önce yazılı olarak inceleme raporunu düzenleyene veya komisyona sekreterya 

hizmeti veren birime bu talebinden vazgeçtiğini bildirebilir. Bu durumda mükellef 

tarhiyat öncesi uzlaşma istememiş gibi işlem tesis edilir (TÖUY  m.12). 

 

                                                 
92 Mükellef, kendisine vergi borcu yüklenen gerçek veya tüzel kişilerle sorumluları, müteselsil 
sorumluları ifade eder. 
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2.4.6. Tarh Edilecek Verginin Uzlaşma Komisyonuna ve Mükellefe Bildirilmesi 

Yapılan incelemeler sonucu, uzlaşmaya konu tarh edilecek vergi ve kesilmesi 

öngörülen ceza miktarı, inceleme elemanınca düzenlenecek bir raporla uzlaşma 

gününden en az onbeş gün önce yetkili uzlaşma komisyonuna ve ilgiliye bildirilir. 

Uzlaşma gününün 15 günden önceki bir tarih olarak belirlenmesi halinde inceleme 

raporu bu tarihten önce mükellefe tebliğ edilir. Gerektiğinde bu inceleme raporu, ön 

rapor şeklinde de düzenlenebilir. 

Uzlaşma talebinin işleme konulabilmesi için, inceleme elemanının, mükellefin 

uzlaşma talebi ile birlikte mükellef hakkında düzenleyeceği inceleme raporunu yetkili 

uzlaşma komisyonuna intikal ettirmesi şarttır.  

İnceleme raporu ilgili mükellef ile komisyona intikal ettirilmeden uzlaşma 

yapılamaz (TÖUY  m.13). 

 

2.4.7. Uzlaşma Komisyonunun Toplanması 

Uzlaşma Komisyonları, üyelerinin tamamının katılması ile toplanırlar ve 

çoğunlukla karar verirler. 

Uzlaşma gün ve saatinde üyelerin tamamının katılmasının mümkün olmadığı 

hallerde, katılamayan üyenin yerine ilgili merci tarafından yenisi seçilir. 

Belirlenen uzlaşma günü bildirildikten sonra mükellefin herhangi bir mücbir 

sebeple toplantıya katılamayacak olması veya komisyonun herhangi bir nedenle 

toplanamaması hallerinde uzlaşma görüşmesi ya aynı gün belirlenen ya da sonradan 

belirlenerek mükellefe bildirilecek bir başka tarihe ertelenebilir (TÖUY  m.14). 

 

2.4.8. Uzlaşma Tutanağının Düzenlenmesi 

Uzlaşma görüşmelerinde, mükellefler hakkında düzenlenmiş olan vergi inceleme 

raporlarında eleştiri konusu yapılan hususlar mükellef ile uzlaşma komisyonu arasında 

tartışılır, her iki taraf  görüşlerini ortaya koyarak uzlaşılacak vergi ve ceza tutarları 

konusunda bir anlaşma sağlanmaya çalışılır.93 

Belirlenen gün ve saatte mükellef veya vekilinin iştiraki ile toplanan uzlaşma 

komisyonu konuyu tartışır, uzlaşma sağlandığı takdirde durumu bir tutanakla tespit 

eder. Bu tutanak, komisyon başkan ve üyeleri ile mükellef veya vekili tarafından imza 
                                                 
93 Ruhi Önoğlu, “Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Müessesesi ve Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar”, Vergi Dünyası,  
Sayı:333, Mayıs 2009, s.29.   
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olunur. Bu tutanağın bir nüshası ilgiliye derhal verilir. Bir nüshası da üç gün içerisinde, 

rapor ve ekleriyle birlikte ilgili vergi dairesine gönderilir. Uzlaşma tutanağında; 

a) Mükellefin adı soyadı ve adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, 

b) İncelemenin konusu, dönemi, bulunan matrah farkı, tarh edilmesi öngörülen vergi 

tutarları, 

c) Üzerinde uzlaşılan vergi miktarı,  

d) Uzlaşılan ceza miktarı, 

e) İncelemeyi yapanın adı soyadı ve unvanı, 

gibi hususların yanı sıra uzlaşma ile ilgili açıklamalar yer alır. 

 Uzlaşma neticesinde taraflar arasında düzenlenen uzlaşma tutanağı, uzlaşma 

tutanağında yer alan hususlar ile sınırlı olmak kaydıyla her iki taraf için de bağlayıcı bir 

sözleşme mahiyetindedir.94 

 Maliye Bakanlığı, tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunan şirketin iflasına 

karar verilmiş olması halinde tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonunda yapılacak 

toplantıya iflas masasını temsilen iflas idaresinin katılması gerektiği  düşüncesindedir.95  

 Uzlaşma temin edilemediği takdirde (mükellefin, uzlaşma komisyonunun 

davetine icabet etmemesi, uzlaşmaya geldiği halde uzlaşma tutanağını imzalamaması 

veya bu tutanağı ihtirazi kayıtla imzalamak istemesi halinde de uzlaşma sağlanamamış 

sayılır) komisyonca bu konuyu belirtmek üzere düzenlenecek tutanağın birer nüshası 

anında hazır bulunan mükellefe veya vekili ile inceleme elemanına komisyonda tebliğ 

olunur. Mükellefin uzlaşmaya icabet etmemesi veya tebellüğden kaçınması halinde bu 

hususu belirten tutanağın bir örneği muhatabına posta ile gönderilmesi yanında bir 

örnek de inceleme elemanına tevdi edilir. 

    Uzlaşma temin edilememiş veya uzlaşmaya varılamamış olması halinde, 

inceleme elemanı bu hususu uzlaşma tutanağında veya düzenleyeceği inceleme 

raporunda belirtir ya da raporla birlikte göndereceği bir yazı ile vergi dairesine bildirir. 

(Vergi dairesine gönderilecek rapora, uzlaşma tutanağının bir örneği eklenir) 

 Bu işlemler, nezdinde inceleme yapılan mükellefin resmi vekili tarafından da 

yapılabilir. 

                                                 
94 Mehmet Yaşin, “Üzerinde Uzlaşılan Vergi ve Cezalar Hakkında Yeniden Vergi İncelemesi ve Tarhiyat 
Yapılabileceği”  Yaklaşım, Sayı:202, Ekim 2009, s.59.   
95 Maliye Bakanlığı’nın 01.07.1997 tarih ve  27248 sayılı  özelgesi, Gelir İdaresi Başkanlığı, “Özelgeler”, 
Mevzuat, (Çevrimiçi)  http://www.gib.gov.tr, 30.12.2009. 
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 Uzlaşma görüşmeleri sırasında kısmi uzlaşma talebinde bulunulması halinde, 

tutanağın açıklama bölümünde inceleme raporunda eleştirilen matrah farklarından 

hangilerinde uzlaşma talep edildiği ve bunlara ilişkin olarak uzlaşılan vergi ve ceza 

miktarı belirtilir.  

Kısmi uzlaşma yapılması durumunda uzlaşma talep edilmeyen veya uzlaşılamayan 

matrah farkları için gerekli tarhiyat yapılmak üzere inceleme raporu vergi dairesine 

gönderilir. 

Uzlaşma talep edildiği halde görüşmeler sonucunda uzlaşılamayan matrah 

farklarına ilişkin uzlaşma komisyonunun teklif ettiği miktarlar tutanaklarda yer alır. 

Bu şekilde düzenlenen uzlaşma tutanağı ile vergi inceleme raporunun vergi 

dairesine ulaşması üzerine, vergi dairesince yapılacak tarhiyatın dava açma süresinin 

son günü akşamına kadar komisyonun teklif ettiği miktarı kabul ettiğini belirten bir 

dilekçe ile vergi dairesine başvuran mükellefle başvuru tarihi itibariyle uzlaşma vaki 

olmuş sayılır ve buna göre işlem yapılır (TÖUY  m.15). 

 

2.5. UZLAŞMANIN SONUÇLARI 

2.5.1. Uzlaşmanın Kesinliği ve Dava Konusu Edilemeyeceği 

 Uzlaşma Komisyonlarının, uzlaşma neticesinde düzenleyecekleri uzlaşma 

tutanakları kesin olup, gereği vergi dairelerince derhal yerine getirilir (TÖUY  m.16). 

 Üzerinde uzlaşılan veya tutanakla tespit edilen hususlar hakkında dava açılamaz 

ve hiçbir mercie şikayette bulunulamaz (VUK ek m.11). 

 Bu konuda yasal düzenlemenin çok açık olmaması mükellefler ile vergi idaresi 

arasında bir çok ihtilafın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Aşağıda söz konusu yasal 

düzenleme ile ilgili olarak bazı örnek yargı kararlarına yer verilmiştir. 

 Danıştay’ın görüşü, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ek 11 inci maddesi 

uyarınca üzerinde uzlaşılan konular hakkında dava açılamayacağı96 ve üzerinde 

uzlaşılan vergilerle ilgili olarak yeniden uyuşmazlık yaratılamayacağı97 yönündedir. 

 Örneğin Danıştay bir kararında, tarhiyattan önce uzlaşmaya varılması halinde  

                                                 
96 Danıştay 3. Dairesi’nin 29.3.2004 tarih ve E.2003/769, K.2004/605 sayılı kararı, Danıştay  Başkanlığı,  
“Kararlar”, Danıştay Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) http://www.danistay.gov.tr, 21.10.2009.   
97 Danıştay 4. Dairesi’nin 13.3.2003 tarih ve E.2002/3936, K.2003/611 sayılı kararı, Danıştay  Başkanlığı,  
“Kararlar”, Danıştay Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) http://www.danistay.gov.tr, 21.10.2009.   
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tutanakla tespit edilen bu husus hakkında dava açılamayacağına;98 bir başka kararında, 

tarhiyat öncesi uzlaşılan vergiler için sonradan verilen düzeltme beyannamesindeki 

beyanın vergi denetmeni tarafından yapılan incelemeyle davacı şirketin defter ve 

belgelerine uygun olduğunun bildirilmesi üzerine bu raporun ve düzeltme 

beyannamesinin işleme konulması için yapılan düzeltme şikayet başvurusuna karşı 

açılan davanın; davacı şirketin tarhiyat öncesi uzlaşma yoluna başvurarak uzlaşılması 

nedeniyle dava ve şikayet hakkının bulunmadığı gerekçesiyle reddi gerektiğine99  karar 

vermiştir.  

 Diğer taraftan Danıştay, inceleme raporunda, davacının indirime konu ettiği 

faturaların muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olduğu belirtilerek, bu faturalara ilişkin olarak 

önerilen özel usulsüzlük cezası üzerinde tarhiyat öncesi uzlaşılmakla, bu cezayla 

birlikte, bu cezanın dayanağı olan muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiiliyle 

ilgili hukuka aykırılık iddialarından da vazgeçilmiş olacağından, tarh işlemine karşı 

açılan davada esasın incelenemeyeceğine karar vermiştir.100  

 Danıştay’ın görüşünün aksine Yargıtay, 213 sayılı Yasa’nın değişik ek 

11/1.maddesinde, inceleme sonucunda kaçakçılık cezalı tarhiyat yapılmasını gerektiren 

tespitler nedeniyle salınacak vergi ve kesilecek kaçakçılık cezasının tarhiyat öncesi 

uzlaşma konusu yapılamayacağı hükme bağlandığından, yasa hükmüne rağmen uzlaşma 

yapılmış olması halinde uzlaşmaya cezai yönden hukuki sonuç bağlanamayacağına  ve 

bu uzlaşmaya dayanılarak sanığın beraatine karar verilemeyeceğine hükmetmiştir.101  

 VUK’nun 359. maddesinde kaçakçılık suçu sayılan fiilerle vergi ziyaına neden 

olunması nedeniyle  tarh edilen vergi ve vergi ziyaı cezası uzlaşma kapsamı dışındadır. 

Bu fiilerle ilgili olarak kesilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi 

uzlaşmaya konu edilebilir. Bu durumda  Kanun’a göre uzlaşma yasağı olan  vergi ve 

vergi ziyaı cezasında sehven uzlaşma yapılmış olmasına hukuki sonuç bağlanamayacağı 

gibi, kaçakçılık fiilerine istinaden kesilen özel usulsüzlük cezasında uzlaşılmış olması 

Vergi İdaresinin vergi tarhı ve vergi ziyaı cezası konusunda hukuka aykırılık 

                                                 
98 Danıştay 4. Dairesi’nin 11.10.2001 tarih ve E.2000/2621, K.2001/3751 sayılı kararı, Danıştay  
Başkanlığı, “Kararlar”, Danıştay Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) http://www.danistay.gov.tr, 21.10.2009.   
99 Danıştay 4. Dairesi’nin 30.10.2003 tarih ve E.2002/4555, K.2003/2651 sayılı kararı, Danıştay  
Başkanlığı,  “Kararlar”, Danıştay Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) http://www.danistay.gov.tr, 21.10.2009. 
100 Danıştay 7. Dairesi’nin 31.5.2004 tarih ve E.2001/4723, K.2004/1496 sayılı kararı, Danıştay  
Başkanlığı,  “Kararlar”, Danıştay Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) http://www.danistay.gov.tr, 21.10.2009. 
101 Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 19.04.2001 tarih ve E.2001/3062,K.2001/3840 sayılı kararı, Yargıtay 
Kararları Dergisi, C.29, Sayı:3, Mart 2003, s.490.  
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iddiasından vazgeçtiği anlamına gelmez. Bu itibarla biz de Yargıtay’ın görüşüne 

katılıyoruz. 

 Danıştay, inceleme raporu ile tespit edilen matrah üzerinden yapılan tarhiyat için 

uzlaşıldıktan sonra aynı dönem için ortaya çıkan bilgilere göre ikinci kez tarhiyat 

yapılamayacağı102 ancak, aynı döneme ilişkin olsa dahi, uzlaşmaya varılan verginin 

dayandığı hukuki nedenlerden başka bir nedenin ortaya çıkması halinde, idarenin yeni 

bir tarhiyat yapabilme olanağına sahip olduğu 103 görüşündedir. 

 Danıştay’ın bir kararında, vergi incelemesi sonucu tespit edilen matrah 

üzerinden salınan vergi ve kesilen cezaya karşı uzlaşıldıktan sonra, aynı dönem için 

takdir komisyonu kararına dayanılarak tekrar tarhiyat yapılamayacağına,104  diğer bir 

kararında da , uzlaşıldıktan sonra aynı dönem hakkında tekrar inceleme yapılarak 

matrah belirlenmesinin uzlaşma ile sağlanmak istenen amaca aykırı düşeceğine105 karar 

verilmiştir. 

 Öte yandan, VUK’nda uzlaşmanın kesinliği ile ilgili olarak  yapılan düzenleme 

vergi hataları dışındaki haller için düzenlendiğinden üzerinde uzlaşılan hususlar 

hakkında sonradan ortaya çıkan vergi hataları düzeltilebilmelidir.106 

 Nitekim; Maliye Bakanlığı’nın bir muktezasında, vergi mevzuuna girmeyen 

veya vergiden muaf olanlara yapılmış olan tarhiyatların, vergiye tabi olmamaları 

gerekenler adına yapılan tarhiyatların, aynı vergilendirme dönemi için yapılan mükerrer 

tarhiyatların uzlaşmaya mevzuu edilmiş ve üzerinde uzlaşılmış olması ve bu hatalı 

durumun da uzlaşma sırasında dikkate alınmamış olması hallerinde, söz konusu 

hataların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun düzeltme hükümleri çerçevesinde 

düzeltilmesi mümkün bulunduğu belirtilmiş,107 Bir başka muktezasında da bu 

uygulamanın, yapısında kısmi vergi hatası taşıyan tarhiyatların düzeltilmesine imkan 

tanımadığı ancak vergi kanunlarının mevcut hükümleri karşısında hiç yapılmaması 

                                                 
102 Danıştay 4. Dairesi’nin 22.6.1998 tarih ve E.1998/93, K.1998/2768 sayılı kararı,  Danıştay  
Başkanlığı, “Kararlar”, Danıştay Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) http://www.danistay.gov.tr, 21.10.2009.    
103 Danıştay VDDGK’nun 13.6.2003 tarih ve E.2002/592, K.2003/333 sayılı kararı, Danıştay  Başkanlığı, 
“Kararlar”, Danıştay Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) http://www.danistay.gov.tr, 21.10.2009.   
104 Danıştay 4. Dairesi’nin 25.11.1998 tarih ve E.1997/4651, K.1998/4546 sayılı kararı, Danıştay  
Başkanlığı, “Kararlar”, Danıştay Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) http://www.danistay.gov.tr, 21.10.2009.   
105 Danıştay 9. Dairesi’nin 9.10.2003 tarih ve E.2000/4207, K.2003/4771 sayılı kararı, Danıştay  
Başkanlığı, “Kararlar”, Danıştay Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) http://www.danistay.gov.tr, 21.10.2009.   
106 Mehmet Demir, Serkan Ceran, “Uzlaşma Sonrası Ortaya Çıkan Vergi Hatalarının Düzeltilip 
Düzeltilemeyeceği”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Sayı:489, 1 Haziran  2007, s.49.   
107 Maliye Bakanlığı’nın 20.04.2005 tarih ve  17574 sayılı  özelgesi, Gelir İdaresi Başkanlığı, 
“Özelgeler”, Mevzuat, (Çevrimiçi)  http://www.gib.gov.tr, 30.12.2009. 
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gerektiği halde yapılmış  olan, uzlaşma yolu ile kesinleşen tarhiyatların düzeltilmesini 

kapsadığı açıklanmıştır.108  

 Maliye Bakanlığı’nın bir diğer muktezada, vergi sistemimizde "hata üzerinden 

vergi alınmaması" esasının açık bir şekilde benimsendiği, 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu’nun 116, 117 ve 118. maddelerinde belirtilen vergi hatalarının düzeltme 

hükümleri çerçevesinde düzeltilmesine imkan tanındığı, bu nedenle; vergi konusuna 

girmeyen veya vergiden muaf olanlara yapılmış olan tarhiyatların, vergiye tabi 

olmamaları gerekenler adına yapılan tarhiyatların, aynı vergilendirme dönemi için 

yapılan mükerrer tarhiyatların uzlaşmaya konu edilmiş ve üzerinde uzlaşılmış olması ve 

bu hatalı durumun da uzlaşma sırasında dikkate alınmamış olması hallerinde, söz 

konusu hataların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun düzeltme hükümleri çerçevesinde 

düzeltilmesinin  mümkün bulunduğu belirtilmiştir.109 

 Danıştay’ın görüşü de, tarhiyat öncesi uzlaşmaya varılmış olmasının vergi 

hatasının düzeltilmesi ile ilgili hükümlerin uygulamasını engellemeyeceği 

yönündedir.110  

 Danıştay’ın  tarhiyat öncesi uzlaşmaya varılmış olmasının vergi hatasının 

düzeltilmesi ile ilgili hükümlerin uygulamasını engellemeyeceği şeklindeki görüşüne ve  

Maliye Bakanlığı’nın uzlaşılan vergi ve cezada vergi hatası bulunduğunun sonradan 

tespiti halinde VUK uyarınca bu vergi hatalarının düzeltilebilmesi gerektiği yolundaki  

görüşüne katılıyoruz. 

 Zira, uzlaşmanın kesinliği kuralından hareketle vergi hatasının düzeltilmemesi halinde  

VUK’nun vergi hatalarının düzeltilmesi gerektiği yolundaki kuralları ihlal edilerek 

vergi yükümlüsünün kanuni hakkının elinden alınması söz konusu olabilecektir.  

 

2.5.2. Uzlaşma ve Cezalarda İndirme 

 Mükellefler TÖUY uyarınca, üzerinde uzlaşılan ceza hakkında Vergi Usul 

Kanunu’nun 376. maddesi hükümlerinin (cezada indirim) kendilerine uygulanmasını 

talep edemezler (TÖUY  m.16). 

                                                 
108 Maliye Bakanlığı’nın 09.11.2004 tarih ve 52886 sayılı özelgesi, Gelir İdaresi Başkanlığı, “Özelgeler”, 
Mevzuat, (Çevrimiçi), http://www.gib.gov.tr, 30.12.2009. 
109 Maliye Bakanlığı’nın 20.04.2005 tarih ve  17574 sayılı  özelgesi, Gelir İdaresi Başkanlığı, 
“Özelgeler”, Mevzuat, (Çevrimiçi)  http://www.gib.gov.tr, 30.12.2009 
110 Danıştay 3. Dairesi’nin 4.4.2006 tarih ve E.2005/2364, K.2006/942 sayılı kararı, Danıştay  Başkanlığı, 
“Kararlar”, Danıştay Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) http://www.danistay.gov.tr, 21.10.2009.   
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 Danıştay, bu konudaki bir kararında, uzlaşmaya varılan vergi cezası için, 

VUK’nun 376. maddesine göre indirim hakkından yararlanılamayacağına 

hükmetmiştir.111 

 

2.5.3. Tarhiyattan Sonra Uzlaşma Yapılamayacak Haller 

 Tarhiyat öncesi uzlaşmanın herhangi bir nedenle temin edilememesi veya 

uzlaşmaya varılamaması hallerinde, mükellefler verginin tarhı ve cezanın kesilmesinden 

sonra tarhiyat sonrası uzlaşma talep edemezler (TÖUY  m.17). 

 Danıştay’ın görüşü de , tarhiyat öncesi uzlaşmanın temin edilmemesi halinde 

tarhiyat sonrası uzlaşma talebinde bulunulamayacağı yönündedir.112  

 

2.5.4. Ödeme Zamanı 

 Uzlaşma konusu yapılan vergi ve cezada uzlaşma vaki olduğu takdirde uzlaşma 

tutanağı düzenlenir ve derhal ilgili vergi dairesine intikal ettirilir. Bu tutanak tahakkuk 

fişi yerine geçer. Uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların ödeme zamanlarından önce 

ilgiliye tebliğ edilmişse kanuni ödeme zamanlarında; ödeme zamanları kısmen veya 

tamamen geçtikten sonra ilgiliye tebliğ edilmiş ise ödeme süreleri geçmiş olanlar 

uzlaşma tutanağının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir (TÖUY  m.18). 

 Üzerinde uzlaşılan vergi miktarına ayrıca VUK’nun 112. maddesine göre bu 

verginin normal vade tarihinden uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen 

süre için gecikme faizi hesaplanır.113  

 Danıştay da, tarhiyat öncesi uzlaşmaya varılan verginin vade tarihinden uzlaşma 

tutanağının düzenlendiği tarihe kadar geçen süre için 213 sayılı vergi usul kanunu'nun 

112. maddesi uyarınca gecikme faizi hesaplanmasının yasa hükmü olduğu,114 tarh 

edilen vergi hakkında uzlaşmaya varılmış olması halinde Vergi Usul Kanunu’nun 112. 

                                                 
111 Danıştay 7. Dairesi’nin 27.10.2005 tarih ve E.2002/256, K.2005/2584 sayılı kararı, Danıştay 
Başkanlığı, “Kararlar”, Danıştay Bilgi Bankası, (Çevrimiçi), http://www.danistay.gov.tr, 21.10.2009. 
112 Danıştay 9. Dairesi’nin 6.6.2007 tarih ve E.2005/4914, K.2007/2207 sayılı kararı, Danıştay 
Başkanlığı, “Kararlar”, Danıştay Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) http://www.danistay.gov.tr, 21.10.2009.   
113 Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Uyuşmazlıklarının İdare ile Çözümünde Uzlaşma, Mükellef Hizmetleri 
Daire Başkanlığı, Yayın No.22, Ankara 2007,  s.16. 
114 Danıştay 4. Dairesi’nin 4.4.2001 tarih ve E.2000/1688, K.2001/1257 sayılı kararı, Danıştay 
Başkanlığı, “Kararlar”, Danıştay Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) http://www.danistay.gov.tr, 21.10.2009.   
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Maddesi uyarınca gecikme faizi istenmesinde kanuna aykırılık bulunmadığı115 

görüşündedir. 

 

2.5.5. Sekreterya Hizmetleri 

 Merkez inceleme elemanlarının devamlı çalışma yerlerinde yaptıkları 

incelemeler için oluşturulan komisyonların sekreterya hizmetleri Grup Başkanlıklarınca 

(Grup Başkanlığı bulunmaması halinde mensup olunan kurul yetkililerince),  geçici 

çalışma yerlerinde yaptıkları incelemeler için oluşturulan komisyonların sekreterya 

hizmetleri ise ekip başkanlıklarınca yürütülür. 

 Vergi dairesi başkanlığı kurulan yerlerde mahalli inceleme elemanlarınca 

yapılan incelemeler için vergi dairesi başkanlığı bünyesinde oluşturulacak 

komisyonların sekreterya hizmetleri ilgili grup müdürlüğünce yürütülür.  

 Vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerde mahalli inceleme elemanlarının 

yaptıkları incelemeler için oluşturulan uzlaşma komisyonlarının sekreterya hizmetleri 

gelir müdürlüklerince yerine getirilir. 

Ekip başkanlıklarınca oluşturulan tarhiyat öncesi uzlaşma dosya ve yazıları turne 

bitiminde ilgili vergi dairesi başkanlığına veya defterdarlığa gönderilir (TÖUY  m.19). 

 

2.5.6. Yetki ve Diğer Hususlar 

TÖUY hükümlerine göre, uzlaşma komisyonu tespit edilmemiş olan vergi 

incelemelerinde yetkili uzlaşma komisyonu Maliye Bakanlığı’nca belirlenir (TÖUY  

m.20). 

Özel Kanunlarına göre inceleme yetkisine sahip inceleme elemanlarının 

düzenlemiş oldukları inceleme raporları, tarhiyat öncesi uzlaşma konusu yapılmaz 

(TÖUY  m.21). 

 

                                                 
115 Danıştay 7. Dairesi’nin 23.3.2004 tarih ve E.2001/449, K.2004/743 sayılı kararı, Danıştay Kararları 
Dergisi, Sayı:6, 2005, s.193. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3.TARHİYAT SONRASI UZLA ŞMA 

3.1. GENEL AÇIKLAMA 

Tarhiyat sonrası uzlaşma, mükelleflerin hakkında vergi tarh edilmesi ve ceza 

kesilmesi işleminden  sonra yararlanabilecekleri bir yoldur.116 

Devlet alacağının bir an önce tahsil edilebilmesi ve yargı organlarının iş 

yükünün hafifletilmesi amacıyla117 tarhiyat sonrası uzlaşma müessesesi, ilk defa 205 

sayılı Kanun ile 1963 yılından itibaren uygulanmak üzere, vergi hukukumuzda yer 

almıştır.118 

 Söz konusu Kanun’un gerekçesinde açıklandığı üzere, vergi ihtilaflarının süratle 

sonuçlandırılması  ve böylece mükelleflerin tereddütlerinin bir an önce giderilerek 

huzura kavuşmalarını sağlamak, kamu alacağının vaktinde hazineye intikalini 

sağlayarak yargı mercilerinin iş yükünü hafifletmek amacıyla uzlaşma müessesesi 

getirilmiştir.119 

 Tarhiyat öncesi uzlaşmaya başvurabilmek için   herhangi bir sınırlama 

bulunmazken  tarhiyat sonrası uzlaşma ancak Kanun’da öngörülen sebeplerle  

mümkündür.120 

 Tarhiyat sonrası uzlaşma ile ilgili hükümler  VUK’nun  ek 1- ek 9. maddelerinde 

düzenlenmiştir. Vergi Usul Kanunu’nun  ek 1. maddesinde  uzlaşmanın konusu, 

kapsamı, komisyonlar ve şekli hakkında  aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir; 

Mükellef tarafından, ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergilerle bunlara 

ili şkin vergi ziyaı cezalarının (VUK’nun 359. maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına 

sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza ile bu fiillere iştirak 

edenlere kesilen ceza hariç) tahakkuk edecek miktarları konusunda vergi ziyaına 

sebebiyet verilmesinin kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten ya da 

VUK’nun 369. maddesinde yazılı yanılmadan kaynaklandığının veya VUK’nun 116, 

117 ve 118. maddelerinde yazılı vergi hataları ile bunun dışında her türlü maddi hata 

                                                 
116 Nemci Aslan, “Uzlaşma-2”, Maliye ve Sigorta Yorumları , Sayı:501, 1 Aralık 2007, s.52.   
117 Edizdoğan,  Taş, Çankaya,  age.,  s.240. 
118 Şükrü Kızılot, Zühal Kızılot, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, 14.bs., Yaklaşım Yayınları, Ankara 
2008, s.101. 
119 Mustafa Bulut, Nüket Kırcı Çevik, Seda Çalışkan, “Kayıtdışı Ekonomi Bağlamında Uzlaşma 
Müessesesinin Yeniden Değerlendirilmesi”, Vergi Dünyası,  Sayı:326, Ekim 2008, s.17.  
120 Fazıl Tekin, Ali Çelikkaya,  Vergi Denetimi,  Seçkin  Yayınevi, Ankara  2009,  s.197. 
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bulunduğunun veya yargı kararları ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş farklılığının 

olduğunun ileri sürülmesi durumunda, idare bu bölümde yer alan hükümler 

çerçevesinde mükellefler ile uzlaşabilir.  

VUK’nda tarhiyat öncesi uzlaşmadan yaralanabilmek için herhangi bir özel şart 

aranmazken  tarhiyat sonrası uzlaşmadan yararlanabilmek için yukarıda sayılan 

şartlardan herhangi birisinin  öne sürülmesinin sadece bir formaliteden ibaret olduğu 

inancındayız. Örneğin, VUK’nun ek 1. maddesinde belirtilen şartlardan birisi olan 

“vergi ziyaına sebebiyet verilmesinin kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten 

kaynaklandığı”  şeklindeki iddiayı herkes ileri sürebilir. Bu durumda zaten söz konusu 

iddiayı öne süren herkes istisnasız  uzlaşmadan yararlanabilecektir. Bu sebeple, aynen 

tarhiyat öncesi uzlaşmada olduğu gibi,  hakkında  ikmalen, re’sen veya idarece vergi 

tarhiyatı yapılan veya adına vergi cezası kesilen mükelleflerin hiçbir özel şarta bağlı 

olmaksızın tarhiyat sonrası uzlaşmaya başvurabileceği bir yasal düzenlemenin yapılması 

gerektiği görüşündeyiz.  

Uzlaşma konusu verginin matrah farkları itibariyle bölünebildiği durumlarda 

uzlaşma sadece toplam matrah farkının bu bölümüne isabet eden vergi kısmı için de 

yapılabilir. Uzlaşma talebi vergi ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde 

yapılır. Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde yeniden uzlaşma 

talebinde bulunulamaz. Uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanağa idarenin nihai teklifi 

yazılır. Mükellef dava açma süresinin sonuna kadar teklif edilen vergi ve cezayı kabul 

ettiğini yazılı olarak bildirirse bu takdirde uzlaşma sağlanmış sayılır. Mükellef, uzlaşma 

görüşmelerinde, bağlı olduğu meslek odasından bir temsilci ve 3568 sayılı Kanuna göre 

kurulan meslek odasından bir meslek mensubu bulundurabilir.  

Sürekli, geçici ve merkezi uzlaşma komisyonlarının teşkili, uzlaşmaya müracaat 

etmeye yetkili olanların belirlenmesi, uzlaşmanın şekli, uzlaşmaya konu edilebilecek 

vergi, resim ve harçların belirlenmesi, uzlaşma komisyonlarının yetkileri, uzlaşmanın 

yapılmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı’nca çıkarılacak bir yönetmelikle 

düzenlenir. İl özel idareleri ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar için bu yönetmelik 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanır.  

Vergi Usul Kanunu’nun ek 6. maddesine göre, uzlaşma komisyonlarının 

tutacakları uzlaşma tutanakları kesin olup gereği vergi dairelerince derhal yerine 
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getirilir. Ayrıca, mükellef veya adına ceza kesilen; üzerinde uzlaşılan ve tutanakla tespit 

olunan hususlar hakkında dava açamaz ve hiçbir mercie şikayette bulunamaz.  

Vergi Usul Kanunu’nun ek 7. maddesinde, uzlaşma ve vergi mahkemelerinde 

dava açma hususunda  aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir; 

Süresi içinde uzlaşma talebinde bulunan mükellef veya ceza muhatabı uzlaşma 

talep ettiği vergi veya ceza için, ancak uzlaşma vaki olmadığı takdirde dava açma 

yoluna gidebilir. 

Mükellef veya ceza muhatabı aynı vergi veya ceza için uzlaşma talebinden önce 

dava açmışsa dava, uzlaşma işleminin sonuca bağlanmasından önce vergi 

mahkemelerince incelenmez;  herhangi bir sebeple incelenir ve karara bağlanırsa bu 

karar hükümsüz sayılır. 

Uzlaşmanın vaki olması halinde mükellef, üzerinde uzlaşılan vergi ve cezaya 

(bunlardan birisi üzerinde uzlaşılmış olsa dahi her ikisine); adına sadece ceza kesilmiş 

bulunan, üzerinde uzlaşılan işbu cezaya karşı dava açamaz. 

Uzlaşmanın vaki olmaması halinde mükellef veya ceza muhatabı; tarh edilen 

vergiye veya kesilen cezaya, uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanağın kendisine 

tebliğinden itibaren genel hükümler dairesinde ve yetkili vergi mahkemesi nezdinde 

dava açabilir. Bu takdirde, dava açma müddeti bitmiş veya 15 günden az kalmış ise bu 

müddet tutanağın tebliği tarihinden itibaren 15 gün olarak uzar.  

Uzlaşmanın vaki olmaması halinde, yukarıdaki ikinci fıkra uyarınca 

durdurulmuş olan davanın görülmesine, keyfiyetin vergi dairesince işarı üzerine vergi 

mahkemesinde devam olunur. 

Uzlaşma konusu yapılan vergi ve cezalar;  

1. Uzlaşma vaki olduğu takdirde, uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların ödeme 

zamanlarından önce ilgiliye tebliğ edilmişse kanuni ödeme zamanlarında; ödeme 

zamanları kısmen veya tamamen geçtikten sonra tebliğ edilmişse ödeme süreleri geçmiş 

olanlar uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde,  

2. Uzlaşma vaki olmadığı takdirde, VUK’nun 112 ve 368.  maddeleri hükümleri 

ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesinin 3 numaralı bendi 

hükmü dairesinde,  

Ödenir (VUK  m. ek.8). 
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Uzlaşma ve Cezalarda İndirme  VUK’nun  ek 9. maddesinde  yer almaktadır. 

Buna göre; 

VUK’nun “uzlaşma”  başlıklı 3. bölümünde  yer alan uzlaşma hükümleri  

uyarınca üzerinde uzlaşılan vergi ve cezalar hakkında 376. madde (cezada indirim) 

hükümleri; hakkında 376. madde hükümleri uygulanan vergi ve cezalar için söz konusu 

3. bölümde yer alan  uzlaşma hükümleri uygulanmaz. Ancak, ceza muhatabının, 

uzlaşma tutanağını imzalayıncaya kadar uzlaşma talebinden vazgeçtiğini beyanla 

hadiseye 376. maddenin uygulanmasını istemek hakkı saklıdır (VUK  m. ek.9). 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yer alan tarhiyat sonrası uzlaşmaya ilişkin 

usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanan Uzlaşma Yönetmeliğinde121  daha 

sonra, 24.08.1999 tarih ve 23796 sayılı Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelikle, 22.10.2005 tarih ve 25974 sayılı  Uzlaşma 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle, 23.03.2007 tarih ve 26471 

sayılı Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle bir takım 

değişiklikler yapılmıştır. Diğer taraftan Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan genel tebliğler, 

iç genelgeler ve özelgelerle uygulamaya yön verildiği görülmektedir. 

Söz konusu vergi mevzuatı kapsamında uygulama kuralları belirlenen tarhiyat 

sonrası uzlaşma müessesesinin konusu, uzlaşma komisyonlarının teşkili ve yetkileri, 

uzlaşma süreci, uzlaşmanın sonuçları açıklanmaya çalışılacaktır. 

 

3.2. TARHİYAT SONRASI UZLA ŞMANIN KONUSU 

VUK’nun ek 1. maddesi ve UY’nin 2. maddesi uyarınca, tarhiyat sonrası 

uzlaşma kapsamına ikmalen,  re'sen veya idarece salınan ve Maliye Bakanlığı  Vergi 

Dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak 

kesilecek vergi ziyaı cezaları (usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ile VUK’nun 359. 

maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen vergi ve 

kesilen ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilen ceza hariç) girer.  

 

                                                 
121 03.02.1999 tarih ve 23600 sayılı R.G. de yayımlanmıştır. 
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 3.3. KOMİSYONLARIN TE ŞKİLİ VE YETK İLERİ 

 Tarhiyat sonrası uzlaşmada, uzlaşma konusuna giren ve belirli limitler içerisinde 

bulunan uzlaşma talepleri Maliye Bakanlığı’nca belirlenen yetki alanına göre ilgili  

uzlaşma komisyonunca karara bağlanmaktadır.122 

Özellikle tarhiyat sonrası uzlaşma ile ilgili olarak çeşitli komisyonların 

bulunması uygulama farklılıklarına yol açabileceği gibi bürokratik işlemlerin artmasına 

da  neden olabilecektir. Mükellefin araştırma yapmaksızın hangi komisyona başvurması 

gerektiğini bilememesi uzlaşma müessesesinin işlerliğini aksatabilecektir. 

 

3.3.1. Uzlaşma Komisyonlarının Yetkisi 

Vergi Usul Kanununun değişik Ek 1. maddesi ile, bu Kanun’un kapsamına giren 

ve ikmalen, re'sen veya idarece tarh ve tebliğ edilmiş olan vergi, resim ve harçlardan 

hangilerinde uzlaşma yoluna gidilebileceği ve uzlaşma komisyonlarının 

uzlaşabilecekleri en çok vergi, resim ve harç miktarının tayini hususunda Maliye 

Bakanlığı (il özel idareleri ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar için İçişleri 

Bakanlığı) yetkili kılınmıştır. 

Maliye Bakanlığı’na tanınan bu yetkiye dayanılarak uzlaşma komisyonlarının 

uzlaşabilecekleri en çok vergi, resim ve harç miktarları genel tebliğler ile belirlenir (UY  

m.5). 

352 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği123 ile uzlaşma komisyonlarının 

yetki sınırları aşağıdaki gibi belirlenmiştir;  

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı dışındaki vergi dairesi başkanlıkları, 

bünyelerinde oluşturulan uzlaşma komisyonlarının yetki sınırlarının tespiti bakımından 

dört gruba ayrılmıştır. 

                                                 
122 Levent Erkuş, “Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Komisyonları ve Uzlaşmada Birliğin Sağlanması”, Maliye 
ve   Sigorta Yorumları , Sayı:528, şubat  2009, s.126.  
123 15.11.2005 tarih ve 25994 sayılı R.G.de yayımlanmıştır. 
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I. Grup Vergi Dairesi 

Başkanlıkları : 

Ankara, İzmir   

II. Grup Vergi Dairesi 

Başkanlıkları :  

Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, 

Konya, Mersin 

III. Grup Vergi Dairesi 

Başkanlıkları : 

Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, 

Gaziantep, Hatay, Kayseri, Manisa, 

Muğla, Samsun, Tekirdağ 

IV. Grup Vergi Dairesi 

Başkanlıkları : 

Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Malatya, 

Kahramanmaraş, Sakarya, Trabzon, 

Şanlıurfa, Zonguldak  

 

 Uzlaşma Yönetmeliğinde yapılan değişiklik paralelinde uzlaşma 

komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergi miktarı da aşağıdaki şekilde 

yeniden tespit edilmiştir.  

 

3.3.1.1. Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulan Yerlerde 

  a) Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonu 

 
Vergi, Resim ve Harçlar 

(TL) 

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 900.000 

I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 750.000 

II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 600.000 

III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 450.000 

IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 300.000 
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  b) Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonları 

  ba) Vergi Dairesi Müdürlüğü Bünyesinde Kurulan Uzlaşma Komisyonları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  bb) Mal Müdürlükleri Bünyesinde Kurulan Uzlaşma Komisyonları 

 
Vergi, Resim ve Harçlar 

(TL) 

I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 6.000 

II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 5.000 

III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 4.000 

IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 3.000 

  

3.3.1.2. Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulmayan Yerlerde 

a) Defterdarlık Uzlaşma Komisyonu (Vergi dairesi başkanlığı kurulmayan 52 

ildeki defterdarlık uzlaşma komisyonlarının uzlaşabilecekleri vergi miktarına ilişkin 

yetki sınırı 360 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde124 50.000 TL olarak 

yeniden belirlenmiştir.) 

 
Vergi, Resim ve Harçlar 

(TL) 

Defterdarlık Uzlaşma Komisyonu 50.000 

   

                                                 
124 11.07.2006 tarih ve 26225 sayılı R.G.de yayımlanmıştır. 

 
Vergi, Resim ve Harçlar 

(TL) 

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 35.000 

I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 30.000 

II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 25.000 

III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 20.000 

IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 15.000 
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b) Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonları 

 
Vergi, Resim ve Harçlar 

(TL) 

Vergi Dairesi Müdürlükleri 15.000  

Malmüdürlükleri 3.000  

 

Vergi dairesi başkanlığı kurulan yerlerde vergi dairesi müdürlükleri ve 

malmüdürlükleri bünyesinde oluşturulan uzlaşma komisyonlarının yetki sınırlarını aşan 

fakat vergi dairesi başkanlığı uzlaşma komisyonları için tanınan limitler içinde kalan 

uzlaşma talepleri,  ilgili vergi dairesi başkanlığı uzlaşma komisyonunca incelenip 

sonuçlandırılacaktır.  

Vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerde ise vergi dairesi müdürlükleri ve 

malmüdürlükleri uzlaşma komisyonlarının yetki sınırlarını aşan fakat defterdarlık 

uzlaşma komisyonları için tanınan limitler içinde kalan uzlaşma talepleri, ilgili 

defterdarlık uzlaşma komisyonunca incelenip sonuçlandırılacaktır.   

Vergi dairesi başkanlığı uzlaşma komisyonları ile defterdarlık uzlaşma 

komisyonlarının yukarıda belirtilen yetki sınırlarını aşan uzlaşma talepleri, Merkezi 

Uzlaşma Komisyonunca incelenmek üzere Gelir İdaresi Başkanlığı’na intikal 

ettirilecektir.   

a) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamuya yararlı 

derneklere ait iktisadi işletmeler hakkındaki tarhiyatlara karşı yapılan uzlaşma talepleri, 

Merkezi Uzlaşma Komisyonunun yetkisine girenler hariç olmak üzere, herhangi bir 

miktara bağlı kalınmaksızın vergi dairesi başkanlığı uzlaşma komisyonları veya 

defterdarlık uzlaşma komisyonlarına intikal ettirilecek ve bu komisyonlarca incelenip 

sonuçlandırılacaktır. 

b) Yönetmelikte yapılan değişiklik ile yeniden oluşturulan uzlaşma komisyonları, 

Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve ikmalen, re’sen veya idarece tarh ve tebliğ 

edilmiş bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilip tebliğ olunan 

vergi ziyaı cezalarına (usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ile Vergi Usul Kanununun 

344. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyata ilişkin vergi 

ve ceza hariç) ilişkin uzlaşma taleplerini inceleyip sonuçlandıracaklardır. Kanuni 

süresinden sonra verilen beyannameler ile Vergi Usul Kanununun 371. maddesine göre 
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pişmanlık talepli olarak kabul edilen ancak şartların ihlali nedeniyle kanuni süresinden 

sonra verilen beyanname olarak işleme tabi tutulan beyannameler üzerinden tahakkuk 

fişi ile tahakkuk ettirilen vergilere ilişkin kesilen vergi ziyaı cezaları da uzlaşma konusu 

yapılabilecektir. 

c) İkmalen veya re’sen yapılan tarhiyatlarda mahsup dönemi geçmiş geçici 

verginin de bulunması ve bu tarhiyata karşı uzlaşma talep edilmesi halinde, uzlaşma 

tutanaklarında mahsup dönemi geçmiş geçici vergi asıllarına yer verilip verilmeyeceği 

ile uzlaşmanın vaki olması sonucu bu vergi için gecikme faizi hesaplanıp 

hesaplanmayacağı hususunda farklı uygulamaların yapıldığı tespit edilmiş olunması 

nedeniyle, uzlaşmanın vaki olması sonucu düzenlenen uzlaşma tutanaklarında mahsup 

dönemi geçmiş geçici vergi asıllarına da yer verilecek, uzlaşılan tutarlar uzlaşma 

tutanaklarına yazılacak ve uzlaşılan tutar için mahsup dönemine kadar gecikme faizi 

hesaplanacaktır. 

356 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile125  uzlaşma komisyonlarından 

il merkezlerinde bulunan Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonlarının yetki sınırları 

aşağıdaki şekilde yeniden  belirlenmiştir.  

İl merkezlerinde (büyükşehir belediyesi bulunan illerde büyükşehir mücavir alan 

sınırları içinde) yer alan vergi dairelerince yapılan tarhiyatlara ilişkin uzlaşma talepleri, 

aşağıda belirtilen limitlerin aşılması halinde, ilgili vergi dairesi başkanlığı veya 

defterdarlık bünyesinde oluşturulacak uzlaşma komisyonunca incelenip 

sonuçlandırılacaktır.  

  Vergi, Resim ve Harçlar (TL) 

I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 12.500 

II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 7.500 

III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 5.000 

IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 3.000 

Defterdarlıklar 3.000 

  

 Söz konusu tebliğde, İstanbul ilinin tamamı ile diğer illerin il merkezi dışındaki 

vergi daireleri (bağlı vergi daireleri dahil) için 352 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu 

                                                 
125 23.02.2006 tarih ve 26089 sayılı R.G.de yayımlanmıştır. 
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Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar uyarınca işlem yapılmaya devam olunacağı 

açıklanmıştır. 

 

3.3.1.3. Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu 

360 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde vergi daireleri koordinasyon 

uzlaşma komisyonunun oluşumuna ve yetkisine ilişkin aşağıdaki açıklamalara yer 

verilmiştir; 

Komisyon, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde Gelir İdaresi Başkanı tarafından 

belirlenen Gelir İdaresi Daire Başkanı veya Grup Başkanlarından birinin başkanlığında, 

grup başkanları ve/veya müdürlerden oluşur. Komisyon bir başkan ve iki üye olmak 

üzere üç kişiden müteşekkildir. İhtiyaç duyulması halinde birden fazla komisyon 

kurulabilir.  

 

3.3.1.3.1.  Komisyonun Yetkisi  

Vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerdeki defterdarlıkların uzlaşma yetkisini 

aşan ve bu tebliğ ile belirlenen yetki sınırları içerisindeki uzlaşma taleplerinin 

incelenmesi bu komisyonun yetkisindedir. 

Uzlaşma Komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergi miktarına ilişkin 

yetki sınırları en son 352 ve 356 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile 

belirlenmiştir. Vergi dairesi başkanlığı kurulan yerlerde bulunan uzlaşma komisyonları 

için yukarıda belirtilen tebliğlerle belirlenen yetki sınırları geçerli olup, aynı şekilde 

çalışmaya devam edilecektir. 

Vergi dairesi başkanlığı kurulmayan 52 ildeki defterdarlık uzlaşma 

komisyonlarının uzlaşabilecekleri vergi miktarına ilişkin yetki sınırı 50.000 TL olarak 

yeniden belirlenmiştir. 

Bu belirlemelere göre vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerdeki vergi dairesi 

uzlaşma komisyonlarının 352 ve 356 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri 

ile belirlenen yetki sınırlarını aşan uzlaşma talepleri, defterdarlık uzlaşma 

komisyonunca; defterdarlık uzlaşma komisyonunun yetkisi sınırını (50.000 TL) aşan 

uzlaşma taleplerinden, 750.000 TL’ye kadar olan uzlaşma talepleri vergi daireleri 

koordinasyon uzlaşma komisyonunca; bu komisyonun yetki sınırını aşanlar ise Merkezi 

Uzlaşma Komisyonunca incelenip sonuçlandırılacaktır. 
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Defterdarlık uzlaşma komisyonunun yetki sınırı aşan uzlaşma talepleri, 

defterdarlığın ilgili birimi tarafından, yetki sınırlarına göre doğrudan ilgili uzlaşma 

komisyonuna (vergi daireleri koordinasyon uzlaşma komisyonu veya Merkezi Uzlaşma 

Komisyonuna) intikal ettirilecektir. 

372 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği126 ile uzlaşma komisyonlarının 

yetkileri hakkında yapılan açıklamalara göre; 

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonunun 

uzlaşabilecekleri vergi miktarına ilişkin yetki sınırı 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.  

Diğer taraftan, 393 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği127 ile Vergi 

Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonunun uzlaşma konusu yapabilecekleri vergi 

miktarına ilişkin yetki sınırı 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir. 

 - Vergi dairesi başkanlığı kurulan yerlerdeki vergi dairesi müdürlükleri ve 

malmüdürlükleri bünyesinde oluşturulan uzlaşma komisyonlarının 352 ve 356 sıra 

numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile belirlenen yetki sınırlarını aşan fakat 

vergi dairesi başkanlığı uzlaşma komisyonları için 352 sıra numaralı Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen limitler içinde kalan uzlaşma talepleri, ilgili vergi 

dairesi başkanlığı uzlaşma komisyonunca, 

 - Vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerdeki vergi dairesi müdürlükleri ve 

malmüdürlükleri bünyesinde oluşturulan uzlaşma komisyonlarının 352 ve 356 sıra 

numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile belirlenen yetki sınırlarını aşan fakat 

defterdarlık uzlaşma komisyonları için 360 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği ile belirlenen limit içinde kalan uzlaşma talepleri, ilgili defterdarlık uzlaşma 

komisyonunca, 

 - Vergi dairesi başkanlığı uzlaşma komisyonlarının 352 sıra numaralı Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği, defterdarlık uzlaşma komisyonlarının ise 360 sıra numaralı 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirtilen yetki sınırlarını aşan uzlaşma 

taleplerinden Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu için yukarıda 

belirlenen limite kadar olanlar, Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonunca, 

 incelenip sonuçlandırılacaktır. 

 Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonunca incelenip 

sonuçlandırılacak olan söz konusu uzlaşma talepleri ile bu Komisyon ve Büyük 
                                                 
126 10.05.2007 tarih ve 26518 sayılı R.G.de yayımlanmıştır. 
127 29.12.2009 tarih ve 27447 sayılı R.G.de yayımlanmıştır. 
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Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonunun yukarıda belirtilen yetki 

sınırlarını aşan uzlaşma talepleri Merkezi Uzlaşma Komisyonunca incelenmek üzere 

Gelir İdaresi Başkanlığı’na intikal ettirilecektir. 

 

3.3.1.3.2. Uzlaşma Talepleri  

  Komisyonun yetkisine giren uzlaşma taleplerine ilişkin dilekçeler, mükellefin 

bağlı olduğu vergi dairesi, defterdarlık veya Gelir Yönetimi Daire Başkanlığına 

verilebilir. Bu dilekçenin taahhütlü postayla gönderilmesi de mümkündür. 

 

 3.3.1.3.3. Komisyonun Sekretarya Hizmetleri 

  Bu komisyonun sekreterya hizmetleri Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı 

tarafından yerine getirilecektir. 

 

3.3.2. Yalnızca Ceza İçin Yapılan Uzlaşma Başvurularında Komisyonların Yetki 

Sınırları  

 Kanuni süresinden sonra verilen beyannameler üzerinden tahakkuk fişi ile 

tahakkuk ettirilen vergilere ilişkin cezalarda veya Vergi Usul Kanunu’nun 371. 

maddesine göre verilip pişmanlık şartlarının ihlali nedeniyle kesilen cezalarda olduğu 

gibi sadece ceza için yapılan uzlaşma başvurularında hangi uzlaşma komisyonunun 

yetkili olduğu konusunda 2000/3 sıra nolu VUK iç genelgesinde128 yapılan 

değerlendirmede, çeşitli nedenlerle sadece ceza için uzlaşma başvurusunda bulunulması 

halinde; yetkili uzlaşma komisyonunun tespiti için cezanın hesaplanmasına esas teşkil 

eden vergi miktarı dikkate alınarak, vergi miktarı hangi uzlaşma komisyonunun yetkisi 

içerisinde kalıyor ise kesilen ceza için yapılan uzlaşma talebinin bu komisyonca 

görüşüleceği açıklanmıştır.  

 

3.3.3. Uzlaşma Komisyonlarının Yetki Sınırlarının Tespitinde Gelir (Stopaj)             

Vergisi, Geçici Vergi  Tutarları 

 Söz konusu 2000/3 sıra nolu VUK iç genelgesinde, tarh edilecek vergiyle (gelir 

vergisi veya kurumlar vergisi) birlikte gelir (stopaj) vergisi, geçici verginin aynı 

vergi/ceza ihbarnamesi ile tarh edilmesi durumunda, uzlaşma komisyonlarının yetki 

                                                 
128 Gelir İdaresi Başkanlığı, “İç Genelgeler”,  Mevzuat, (Çevrimiçi) http://www.gib.gov.tr, 03.01.2010 
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sınırları belirlenirken bu vergilerin toplamı değil, sadece tarhiyata konu edilen vergi 

miktarının dikkate alınacağı belirtilmiştir. 

 

3.3.4. Uzlaşma Komisyonlarının Teşkili 

 Genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlara ilişkin uzlaşma taleplerinin 

incelenmesi için üçer kişilik vergi dairesi uzlaşma komisyonları, defterdarlık uzlaşma 

komisyonu, vergi dairesi başkanlığı uzlaşma komisyonu, vergi daireleri koordinasyon 

uzlaşma komisyonu ile Merkezi Uzlaşma Komisyonu kurulur (UY  m.6). 

 

3.3.4.1. Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonu 

 Vergi dairesi müdürlüklerinde, vergi dairesi müdürünün başkanlığında müdür 

tarafından belirlenecek bir müdür yardımcısı ve bir gelir uzmanı veya şeften; bağlı vergi 

dairelerinde ise malmüdürünün başkanlığında gelir şefi ve memurundan oluşur. Vergi 

dairesi müdürlüklerinde, müdür yardımcısı veya şef bulunmaması hâlinde komisyonda 

bunların yerine görev yapanlar; malmüdürlüklerinde ise gelir şefi bulunmaması hâlinde 

yerine gelir şefliği memurlarından birisi üye olur.  

 

3.3.4.2. Defterdarlık Uzlaşma Komisyonu 

 Vergi dairesi başkanlığı bulunmayan yerlerde kurulan bu komisyon, defterdarın 

veya tevkil edeceği defterdar yardımcısının başkanlığında gelir müdürü ile vergi dairesi 

müdüründen oluşur. 

 

3.3.4.3. Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonu 

 Vergi dairesi başkanı veya tevkil edeceği grup müdürünün başkanlığında, vergi 

dairesi başkanı tarafından belirlenen grup müdürleri ve/veya müdürlerden veya vergi 

dairesi müdürlerinden oluşur.  

 

3.3.4.4. Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu 

 Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonları ile Defterdarlık Uzlaşma 

Komisyonlarının uzlaşma yetkisini aşan, ancak Merkezi Uzlaşma Komisyonuna ilişkin 

yetki sınırının altında kalan uzlaşma taleplerinin incelenmesi için kurulan bu Komisyon, 

Gelir İdaresi Başkanı tarafından belirlenen Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı veya Gelir 
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İdaresi Daire Başkanlarından birinin veya I. Hukuk Müşavirinin başkanlığında, gelir 

idaresi daire başkanı ve/veya grup başkanları ve/veya hukuk müşavirleri ve/veya 

müdürlerden oluşur. 

 

3.3.4.5. Merkezi Uzlaşma Komisyonu 

 Mahalli uzlaşma komisyonlarına tanınan yetki sınırlarını aşan vergi, resim ve 

harçlarda uzlaşmak üzere kurulan Merkezi Uzlaşma Komisyonu, Gelir İdaresi 

Başkanının başkanlığında, bir Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı ve Gelir Yönetimi Daire 

Başkanından oluşur.  

 Komisyonlar, üyelerinin tamamının katılımıyla toplanır ve çoğunlukla karar 

verir. 

 Komisyon başkan ve üyelerinin herhangi bir nedenle görevlerinin başında 

bulunmamaları halinde, bunlara vekalet edenler komisyonda görev yaparlar (UY  m.5). 

 

3.4. TARHİYAT SONRASI UZLA ŞMA SÜRECİ 

3.4.1. Uzlaşma Talebi 

 Uzlaşma talebi için mükellefin bizzat veya resmi vekaletini haiz vekili 

vasıtasıyla (tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel 

kişili ği olmayan teşekküllerin kanuni temsilcileri vasıtasıyla) ve yazı ile yetkili uzlaşma 

komisyonuna müracaat etmesi gerekmektedir. Uzlaşma talebine ait dilekçe, mükellefin 

bağlı olduğu vergi dairesi veya uzlaşmaya yetkili komisyonların sekreterya hizmetlerini 

yürütmekle görevli birime verilir. Bu dilekçenin taahhütlü posta ile gönderilmesi de 

mümkündür (UY  m.7). 

 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın uzlaşma talep etmeye yetkili kişi hakkında  

verdiği  özelgede,  şirketlerde uzlaşma talebini “en son” kanuni temsilci olan kişinin  

yapması gerektiği açıklanmıştır.129  

 Uzlaşma Yönetmeliğinin 7. maddesinde “uzlaşma talebi, ihbarnamede yazılı 

vergi ve cezanın tamamı için yapılır. Tarhiyat sonrası uzlaşmada kısmi uzlaşma 

talebinde bulunulamaz.” denilmektedir. Ancak Danıştay, 24.8.1999 gün ve 23796 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan “Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik”in 4. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Tarhiyat sonrası uzlaşmada 
                                                 
129 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 10.04.2006 tarih ve 2702 sayılı özelgesi, İstanbul Vergi Dairesi 
Başkanlığı, “Örnek Müktezalar”, Mevzuat, (Çevrimiçi), http://www.ivdb.gov.tr, 25.12.2009.  
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kısmi uzlaşma talebinde bulunulamaz” şeklindeki düzenlemenin iptaline   karar 

vermiştir.130 

 VUK’nun ek 1. maddesinde “Uzlaşma konusu verginin matrah farkları itibariyle 

bölünebildiği durumlarda uzlaşma sadece toplam matrah farkının bu bölümüne isabet 

eden vergi kısmı için de yapılabilir.” şeklindeki Kanun hükmüne  rağmen, VUK’na 

aykırı hüküm içeren Uzlaşma Yönetmeliğinin 7. maddesindeki tarhiyat sonrası 

uzlaşmada kısmi uzlaşma talebinde bulunulamayacağı şeklindeki düzenlemenin 

Danıştay tarafından iptal edilmesini olumlu buluyoruz. Fakat, Maliye Bakanlığı’nın 

internet sitesinin  vergi mevzuatı bölümünde Uzlaşma Yönetmeliğinde, Danıştay’ca  

iptal edilen söz konusu düzenlemenin  halen  mevcut olduğu ve iptal edildiği yolunda 

herhangi bir bilgi bulunmadığı  görülmektedir. Bu husus, kısmi uzlaşma talep etmek 

isteyen mükellefleri kısmi uzlaşma hakkının bulunmadığı  yanılgısına düşürerek 

uzlaşma hakkından yararlanamamasına neden olabilecektir. Belirtilen sebeple, 

Danıştay’ın iptal ettiği idari düzenlemelerin vergi mevzuatı içerisinde ilgili bulunduğu 

yere Danıştay tarafından iptal edildiği bilgisinin yazılması zorunluluğunun olması 

gerektiği düşüncesindeyiz. 

 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nca, tarhiyat sonrası uzlaşmada kısmi uzlaşma 

talebinde bulunulup bulunulamayacağı hakkında verilen bir özelgede, uzlaşma talebinin 

her bir vergi dönemi ve her bir vergi türü dolayısıyla da her bir vergi/ceza ihbarnamesi 

itibariyle değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.131  

 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın uzlaşma talebinde esas alınacak tarih 

hakkında verdiği bir muktezada, uzlaşma talebinin değerlendirilmesinde vergi/ceza 

ihbarnamesinin tebliğ tarihinin dikkate alınması gerekmekte olduğu ve mükellefin bu 

tarihten itibaren 30 gün içinde uzlaşma başvurusunda bulunmaması durumunda  

uzlaşma talebinin  geçerli sayılmayacağını belirtilmiştir.132  

 

                                                 
130 Danıştay 4. Dairesi’nin 14.6.2000 tarih ve E.1999/5635, K.2000/2810 sayılı kararı, Danıştay Kararları 
Dergisi, Sayı:105, 2003, ss.201-204. 
131 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 30.05.2007   tarih ve  4308 sayılı  özelgesi, İstanbul Vergi 
Dairesi Başkanlığı, “Örnek Müktezalar”, Mevzuat, (Çevrimiçi)  http://www.ivdb.gov.tr, 25.12.2009.  
132 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 29.03.2007   tarih ve  2474 sayılı  özelgesi, İstanbul Vergi 
Dairesi Başkanlığı, “Örnek Müktezalar”, Mevzuat, (Çevrimiçi)  http://www.ivdb.gov.tr, 25.12.2009.   
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3.4.2. Uzlaşma Talep Süresi  

 Uzlaşma talebinin vergi veya ceza ihbarnamesinin mükellefe tebliğ tarihini takip 

eden günden itibaren 30 gün içinde yapılması şarttır (UY  m.9).  

 Diğer taraftan Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun133 uyarınca, her yıl 

temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanır. Haziran 

ayının son gününün tatil günü olması halinde, mali tatil, temmuz ayının ilk iş gününü 

takip eden günden başlar. Söz konusu Kanun’a göre, tarh edilen vergiler ve/veya 

kesilen cezalarla ilgili olarak son günü mali tatile rastlayan vergi ve cezalara karşı 

uzlaşma talep etme süresi  tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış 

sayılır. 

 Uzlaşma başvuru süresi bir kanuni süre olması nedeniyle, kural olarak vergi 

idaresinin kanuni süreyi değiştirme imkanına sahip bulunmamasından dolayı yasal 

başvuru süresi geçtikten sonra yapılan uzlaşma başvuruları, yetkili uzlaşma 

komisyonunca incelenmeksizin reddedilir.134 

 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın bir muktezasında, uzlaşmadan 

vazgeçilmesi halinde, yasal  uzlaşma başvuru süresinin geçmiş olması durumunda  

yeniden talepte bulunarak uzlaşma hükümlerinden yararlanmanın  mümkün 

bulunmadığı belirtilmiştir.135 

 Danıştay, adi posta ile gönderilen dilekçelerin idareye varış tarihinin başvuru 

tarihi olarak dikkate alınması gerektiğinden, uzlaşma komisyonunun istemi, süre 

nedeniyle reddetmesinde yasalara aykırılık bulunmadığı görüşündedir.136   

 Örneğin; Danıştay bir kararında,  adi posta ile gönderilen dilekçelerin idareye 

varış tarihinin başvuru tarihi olarak dikkate alınması gerektiğinden, adi posta ile 

gönderilen dilekçenin uzlaşma komisyonu başkanlığı kaydına girdiği tarihte, uzlaşma 

başvurusuna ilişkin 30 günlük yasal sürenin geçmiş olması nedeniyle uzlaşma 

                                                 
133 15.03.2007 tarih ve 5604 sayılı R.G.de yayımlanmıştır. 
134 Adil Nas, “Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Kurumunda Uzlaşma Talebinde Bulunma Süresi”, Vergi 
Sorunları, Sayı:251, Ağustos 2009, s.193.  
135 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 02.05.2005   tarih ve  3466 sayılı  özelgesi, İstanbul Vergi 
Dairesi Başkanlığı, “Örnek Müktezalar”, Mevzuat, (Çevrimiçi)  http://www.ivdb.gov.tr, 25.12.2009.   
136 Danıştay 3. Dairesi’nin 4.5.2000 tarih ve E.1998/4552, K.2000/1763 sayılı kararı, Danıştay  
Başkanlığı, “Kararlar”, Danıştay Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) http://www.danistay.gov.tr,  21.10.2009.   
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komisyonunun istemi süre nedeniyle reddetmesinde yasalara aykırılık bulunmadığına  

hükmetmiştir.137   

Kanaatimizce, uzlaşma talebi için vergi idaresine bizzat başvurmayan  

mükelleflerin uzlaşma taleplerini içeren dilekçelerini adi posta ile göndermek yerine 

taahhütlü olarak göndermeleri halinde, VUK’nun 170. maddesi  uyarınca dilekçenin 

postaya verildiği tarih vergi idaresine  başvuru tarihi olarak değerlendirileceğinden hak 

kaybına uğramamaları için daha güvenilir bir yoldur.   

   

3.4.3. Uzlaşma Talebinin İncelenmesi ve Görüşmelerinin Yapılması 

 Uzlaşma talebinin incelenmesi ve görüşmelerinin yapılmasına ilişkin işlemler 

Uzlaşma Yönetmeliğinin 10. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre; 

 Uzlaşma komisyonlarına verilen veya posta ile taahhütlü olarak gönderilen 

uzlaşma dilekçeleri üzerine sekreterya, talebi komisyona intikal ettirmeden önce; 

a)Talebin uygun şekilde ve süresi içinde yapılıp yapılmadığını, 

b)Uzlaşmanın komisyonun yetkisi içinde bulunup bulunmadığını,  

 inceler. 

 Bu inceleme neticesinde, uzlaşma talebinin süresi içinde ve usulüne uygun 

şekilde yapılmadığının veya komisyonun yetkisi dışında bulunduğunun tespiti halinde 

talep reddedilir. 

 Uzlaşma talebinin süresinde ve usulüne uygun şekilde yapıldığının ve 

komisyonun yetkisi içinde bulunduğunun anlaşılması halinde, uzlaşma ile ilgili olarak 

yapılacak görüşmelere bizzat katılması veya resmi vekaletini haiz vekilini bulundurması 

hususu; görüşmenin tarihi, yapılacağı yer ve saati komisyon sekreteryası tarafından yazı 

ile ve en az onbeş gün önceden mükellefe bildirilir. Mükellefin istemesi halinde onbeş 

günlük süreye bağlı kalınmaksızın daha önceki bir tarih, uzlaşma günü olarak 

belirlenebilir. 

 Uzlaşma davetiyesi muhatabına Vergi Usul Kanunu’nun tebliğ hükümlerine 

göre tebliğ edilir. Tebliğ tarihini ve imzayı muhtevi alındı uzlaşma dosyasına konulur. 

 Mükellefin veya resmi vekâletini haiz vekilinin uzlaşma davetiyesinde belirtilen 

yer, tarih ve saatte toplantıya katılması halinde uzlaşma görüşmelerine başlanır. 

                                                 
137 Danıştay 3. Dairesi’nin 4.5.2000 tarih ve E.1998/4552, K.2000/1763 sayılı kararı, Danıştay Kararları 
Dergisi, Sayı:105, 2003, s.192. 
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Mükellef, uzlaşma görüşmelerinde, bağlı olduğu meslek odasından bir temsilci ve 

1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanuna göre kurulan meslek odasından bir meslek 

mensubu bulundurabilir. Bu kişiler uzlaşma komisyonu toplantısına görüşlerini 

açıklamak üzere katılabilirler. Uzlaşma ile ilgili tutanaklara imza atamazlar.  

 379 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde138 yapılan düzenleme ile,  

uygulamada, uzlaşma görüşmelerine mükellefle birlikte hukuki yardımda bulunmak 

üzere avukatların da katılmaları mümkün  bulunmaktadır. (söz konusu  Tebliğin yayımı 

tarihine kadar uzlaşma günü tayin edilmemiş uzlaşma talepleri dahil olmak üzere) 

anılan meslek mensupları ile avukatların, uzlaşma görüşmelerine  katılabilmelerinin 

hukuki bir belgeye (sözleşme, vekaletname vb.) dayandırılması ve söz konusu belgenin 

aslı veya onaylı bir örneğinin uzlaşma görüşmesi sırasında komisyona ibraz edilmesi 

uygun görülmüştür. Söz konusu belge, mükellefin uzlaşma komisyonundaki dosyasında 

muhafaza edilecek; birer fotokopisi de meslek mensubu ve/veya avukatın tarh dosyasına 

konulmak üzere ilgili vergi dairelerine gönderilecektir. 

Yapılan bu düzenleme ile, avukatların uzlaşma görüşmelerine  katılabilmelerinin 

sözleşme, vekaletname gibi bir hukuki bir belgenin ibraz edilmesi  yolunda getirilen bu 

mecburiyet, tarafların birbiriyle uyumlu irade beyanlarıyla yapılan bir hukuki işlem olan  

sözleşmenin sonuçlarını doğurması açısından önemlidir. Çünkü, her ne kadar vergi 

hukukunda özel sözleşmeler mükellefiyet açısından bağlayıcı olmasa da, sözleşmenin 

vekaletname ile yazılı biçimde yapılması,  anlaşmazlık durumunda ispatı 

kolaylaştırabilir ve  söz konusu vekaletname ile oluşturulan temsil açısından bazı 

hukuki sonuçlar ortaya çıkarabilir.139 

 Yapılan görüşme sonucunda uzlaşma sağlandığı takdirde uzlaşma komisyonu 

durumu üç nüsha düzenlenen tutanakla tespit eder. 

 Bu tutanağın üç nüshası da komisyonun başkan ve üyeleri ile mükellef veya 

vekili tarafından imzalanır. 

 Bu tutanağın bir nüshası mükellef veya vekiline derhal verilir. Bir nüshası 

gerekli işlem yapılmak üzere üç gün içinde ilgili vergi dairesine gönderilir. Bir nüshası 

da uzlaşma komisyonunda oluşan dosyada saklanır. Tutanağın alt kısmında bir yere (Bu 

tutanağın bir nüshasını uzlaşma komisyonunda ...../..../...... tarihinde aldım.) ibaresi ile 

                                                 
138 05.01.2008 tarih ve 26747 sayılı R.G.de yayımlanmıştır. 
139 Şafak Ertan Çomaklı, “Vergi Uyuşmazlıklarında Uzlaşmaya Katılan Taraflar ve Avukatlar İçin 
Getirilen Yeni Düzenleme”, Dergi, Makaleler,  (Çevrimiçi)  http://www.yaklasim.com.tr, 05.01.2010.  



 63

mükellef veya vekilinin adı ve soyadı yazıldıktan sonra imzası karşılığında tebliğ 

edilerek tebliğ işlemi gerçekleştirilir. 

 Uzlaşma temin edilemediği takdirde (mükellef veya vekilinin uzlaşma 

komisyonunun davetine icabet etmemesi, komisyona geldiği halde uzlaşma tutanağını 

imzalamaması veya tutanağı ihtirazi kayıtla imzalamak istemesi halinde uzlaşma temin 

edilememiş sayılır.) komisyonca bu husus belirtilmek üzere üç nüsha tutanak 

düzenlenir. Tutanağın bir nüshası mükellefe verilir. Mükellefin uzlaşma davetine icabet 

etmemesi veya tutanağı almaktan imtina etmesi halinde tutanağın iki örneği gereği 

yapılmak üzere üç gün içerisinde ilgili vergi dairesine gönderilir. 

 Uzlaşmanın temin edilememesi halinde, aynı vergi ve ceza için yeniden uzlaşma 

talebinde bulunulamaz. 

 Uzlaşma başvurusuna konu edilen vergi ve ceza dışında,  aynı kaynaktan doğsa 

bile  başka bir  vergi veya vergi cezası için uzlaşma  başvurusunda bulunulabilir.140 

 Uzlaşmanın vaki olmaması halinde (komisyon teklifinin mükellefçe kabul 

edilmediği durumda); komisyon nihai teklifini tutanağa geçirir. Mükellef, dava açma 

süresinin son günü akşamına kadar komisyonun nihai teklifini kabul ettiğini bir dilekçe 

ile vergi dairesine bildirdiği takdirde bu tarih itibariyle uzlaşma vaki olmuş sayılır ve 

buna göre işlem tesis edilir (UY  m.10). 

 

3.4.4. Uzlaşma Gününün Ertelenmesi 

 Belirlenen uzlaşma günü bildirildikten sonra komisyonun o gün 

toplanamayacağının anlaşılması halinde yeni bir uzlaşma günü belirlenerek mükellefe 

bildirilir. 

 Uzlaşma müzakeresinin belirlenen günde sonuçlandırılamaması veya daha 

ayrıntılı bir inceleme ya da araştırma yapılmasını gerektirmesi halinde uzlaşma 

görüşmesi ya aynı gün belirlenen veya sonradan belirlenerek mükellefe bildirilecek bir 

başka tarihe ertelenebilir. Bu durum komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanan 

bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak uzlaşma dosyasında saklanır (UY  m.11). 

 

                                                 
140 Adil Nas ,“Tarhiyat Sonrası Uzlaşmada Uzlaşmanın Temin Edilememesinin veya Vaki Olmamasının 
Sonuçları”  Yaklaşım, Sayı:200, Ağustos 2009, s.352.   
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3.4.5. Sekreterya Hizmetleri 

 Sekreterya hizmetleri; vergi dairesi uzlaşma komisyonlarında vergi dairesi 

müdürlükleri, bağımsız vergi dairesi bulunmayan ilçelerde malmüdürlükleri, 

defterdarlık uzlaşma komisyonunda gelir müdürlükleri, vergi dairesi başkanlığı uzlaşma 

komisyonunda ilgili grup müdürlükleri, vergi daireleri koordinasyon uzlaşma 

komisyonu ve Merkezi Uzlaşma Komisyonunda Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı 

tarafından yerine getirilir. (UY  m.8) 

 

3.5. UZLAŞMANIN SONUÇLARI 

3.5.1. Uzlaşmanın Kesinliği 

 Uzlaşma vaki olduğu takdirde komisyonların düzenleyecekleri uzlaşma 

tutanakları kesin olup, gereği vergi dairelerince derhal yerine getirilir. Üzerinde 

uzlaşılan ve tutanakla tespit edilen hususlar hakkında dava açılamayacağı gibi hiçbir 

mercie şikayette de bulunulamaz (VUK ek m.6) (UY  m.12). 

 Uzlaşmanın sağlanması  halinde mükellef gerçek vergi borcu ya da cezası yerine 

daha az miktarda vergi ve ceza ödeme imkanına sahip olmaktadır. Ancak, üzerinde 

uzlaşılan  vergi borcu ve ceza için yargı yoluna başvurabilme hakkını kaybetmektedir. 
141 

 Mükellef adına yapılan harç tarhiyatı için vergi dairesi uzlaşma komisyonu 

başkanlığının kararı ile uzlaşmadan yararlanarak ödeyen mükellefin, daha sonra başka 

mükelleflerle yapılan uzlaşmalarda uzlaşılan rakamlarda önemli ölçüde indirimin 

yapılması nedeniyle kendisiyle  yapılan uzlaşmanın düzeltilmesini talep etmesi üzerine, 

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı’nca verilen bir muktezada, 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu’nun  ek 1. maddesinde re’sen veya ikmalen tarh edilen vergi ve bunlara ilişkin 

cezalar hususunda idare ile mükellefin uzlaşabileceği, ek 6. maddesinde uzlaşma 

tutanaklarının kesin olduğu, mükellefin veya adına ceza kesilen kişinin üzerinde 

uzlaşılan ve tutanakla tespit olunan hususlar hakkında dava açamayacağı ve hiçbir 

mercie şikayette bulunamayacağı hususlarının   hükme bağlandığı gerekçesiyle, 

uzlaşmaya konu edilmiş ve uzlaşmanın sağlanması sonucunda kesinleşmiş tarhiyatın 

                                                 
141 Kırbaş, age,  s.181.  
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Vergi Usul Kanunu’nun düzeltme hükümlerine göre düzeltilmesine imkan bulunmadığı 

yönünde görüş bildirilmi ştir.142 

 Uzlaşma müessesesinin uygulanmasında, vergi mevzuatında yapılacak bir 

düzenleme ile, uzlaşma komisyonunca, uzlaşılan  vergi ve cezanın belirlenmesine ilişkin 

kuralların objektif  kriterlere  bağlanması halinde, bazı mükelleflerin  uzlaşmada diğer  

mükelleflere nazaran  haksızlığa uğradığı yolundaki şikayetleri azalmış olacaktır.   

 VUK’nun ek 6. maddesine üzerinde uzlaşılan ve tutanakla tespit edilen hususlar 

hakkında dava açılamayacağı yolunda  hüküm konulması tarafların kendi bağımsız  

iradeleri ile anlaşmalarına dayanmaktadır. Ancak yasada yazılı olsa bile hiçbir şekilde 

tarafların dava açma hakkı elinden alınamaz. Örneğin, mükellefin  zor durumda kalması 

nedeniyle uzlaşma yapması halinde, dava açma hakkından yararlanamaması 

Anayasamıza da aykırıdır.143  

 Anayasamızın 125. maddesinde yer alan, idarenin her türlü eylem ve işlemine 

karşı yargı yoluna başvurulabileceği amir hükmü uyarınca uzlaşılan husus hakkında da 

dava açılabilmelidir. Bu sebeple VUK’nda yer alan  uzlaşma sağlanması halinde 

uzlaşılan bu husus hakkında dava açılamayacağı şeklindeki yasa hükmünün Anayasaya 

uygun şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği düşüncesindeyiz. 

 Danıştay; uzlaşmanın kesinliği kuralıyla ilgili olarak verdiği bir kararında, 

uzlaşma başvurusu sonucu uzlaşmaya varılmışken, bu uzlaşmanın gereklerini derhal 

yerine getirmek zorunda bulunan vergi dairesi müdürlüğünce uzlaşma talebinin geçersiz 

sayılarak, üzerinde uzlaşılan kısımlarda yeniden cezalı tarhiyat yapılmasında isabet 

bulunmadığına,144   bir başka kararında da  kaçakçılık cezalı tarhiyatla ilgili olarak 

Vergi Usul Kanunu’nun ek 1. maddesi uyarınca varılan uzlaşmanın kesin olması 

nedeniyle, daha sonra bu uzlaşma iptal edilerek vergi ve ceza istenemeyeceğine  karar 

vermiştir.145   

  

                                                 
142 Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 28.10.2005 tarih ve B.07.1.GİB.4.07.17.02/VUK-01 sayılı 
muktezası, Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı, Özelge Örnekleri, (Çevrimiçi)  http://www.ant-vdb.gov.tr, 
15.01.2010. 
143 Donay, age., s.238. 
144 Danıştay 9. Dairesi’nin 14.10.2004 tarih ve E.2002/805, K.2004/4955 sayılı kararı, Danıştay Kararları 
Dergisi, Sayı:6, 2005, s.231. 
145 Danıştay 4. Dairesi’nin 20.12.1999 tarih ve E.1999/653, K.1999/4781 sayılı kararı, Danıştay Kararları 
Dergisi, Sayı:103, 2001, s.362. 
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3.5.2. Uzlaşma ve Vergi Mahkemelerinde Dava Açma 

 Uygulamada, yüksek tutarlı vergi inceleme raporları için uzlaşma yerine daha 

çok yargı yoluna başvurulmaktadır.146 

 Süresi içinde uzlaşma talebinde bulunan mükellef uzlaşma talep ettiği vergi ve 

ceza için ancak uzlaşma vaki olmadığı veya temin edilemediği takdirde dava açma 

yoluna gidebilir (UY  m.13). 

 Bu konuda; Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu, 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu’nun "uzlaşma" müessesesini düzenleyen hükümleri arasında yer alan ek 7. 

maddenin birinci fıkrasında "müddeti içinde uzlaşma talebinde bulunan mükellef veya 

ceza muhatabı uzlaşma talep ettiği vergi veya ceza için, ancak uzlaşma vaki olmadığı 

takdirde dava açma yoluna gidebilir" denilmiş olmasının, ek 5. maddede uzlaşmanın 

temin edilememesi halleri olarak sayılan durumlarda dava açma yoluna gidilmesini 

engelleyip engellemediği konusunda Danıştay dokuzuncu dairesi kararları ile üçüncü, 

dördüncü, yedinci ve vergi dava daireleri genel kurulu kararları arasında ortaya çıkan 

aykırılığın; daha önce dava açılmamışsa, ek 5.  maddede uzlaşmanın temin edilememesi 

halleri olarak sayılan durumlarda da ek 7.  maddede belli edilen koşullarla dava 

açılabileceği yönünden birleştirilmesi suretiyle giderilmesi gerektiğine hükmetmiştir.147 

  Mükellef tarafından aynı vergi ve ceza için uzlaşma talebinden önce dava 

açılmışsa dava; uzlaşma işleminin sonuca bağlanmasından önce vergi mahkemelerince 

incelenmez,  herhangi bir sebeple incelenir ve karara bağlanırsa bu karar hükümsüz 

sayılır (UY  m.13). 

 Danıştay, vergi ve ceza için uzlaşma talebinden önce dava açılmışsa davanın, 

uzlaşma işleminin sonuca bağlanmasından önce vergi mahkemesince 

incelenemeyeceğine karar vermiştir.148 

 Uzlaşmanın vaki olması halinde mükellef, uzlaşmaya varılan vergi ve cezaya 

karşı dava açamaz. Mükellefin uzlaşma talebinden önce dava açmış olması durumunda 

uzlaşmaya varıldığı hususu ilgili mahkemeye bildirilir ve davanın incelenmeksizin 

reddolunması sağlanır.  

                                                 
146 Metin Kocabay, “Uzlaşma Müessesesinde Etkinlik ”, Vergi Raporu, Sayı:59, Haziran-Temmuz 2002, 
s.69.   
147 Danıştay   İçtihatları Birleştirme Kurulu’nun 23.10.1986  tarih ve E.1986/2, K.1986/2 sayılı kararı, 
Danıştay  Başkanlığı, “Kararlar”, Danıştay Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) http://www.danistay.gov.tr,  
21.10.2009.   
148 Danıştay 4. Dairesi’nin 7.10.2002 tarih ve E.2001/4074, K.2002/3125 sayılı kararı, Danıştay  
Başkanlığı, “Kararlar”, Danıştay Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) http://www.danistay.gov.tr, 21.10.2009.   
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 Uzlaşmanın vaki olmaması halinde mükellef, tarh edilen vergiye veya kesilen 

cezaya uzlaşmanın vaki olmadığına dair düzenlenen ve kendisine tebliğ olunan 

tutanağın tebliğinden itibaren genel hükümler dairesinde ve yetkili vergi mahkemesi 

nezdinde dava açabilir. Bu takdirde dava açma süresi bitmiş veya 15 günden az kalmış 

ise bu müddet tutanağın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün olarak uzar. Mükellefin daha 

önce dava açmış olması ve uzlaşmanın vaki olmaması halinde ise vergi dairesince, 

uzlaşmanın vaki olmadığı vergi mahkemesine bildirilir (UY  m.13). 

 Danıştay’ın görüşü, dava açma süresinin başlaması için uzlaşma komisyonu 

toplantısında tutanağın imzalanması yeterli olmayıp bu tutanağın ayrıca mükellefe 

tebliğ edilmesi gerektiği149 ancak, tarhiyat öncesi uzlaşma görüşmesinde mükellefin  

hak ve menfaatini etkileyen bir idari işlem tesis edildiğinin öğrenilmesi halinde 

ihbarname tebliğ edilmese bile dava açılabileceği150  yönündedir.    

 Diğer taraftan Danıştay, Vergi Usul Kanunu’nun ek 1. maddesine göre uzlaşma 

kapsamında bulunmayan vergi ve cezalar için ek 7. maddede öngörülen onbeş günlük 

ek dava açma süresinden yararlanılamayacağı görüşündedir.151 

 

3.5.3. Uzlaşma ve Cezalarda İndirme 

 Yapılan tarhiyata karşı cezada indirim veya uzlaşma hükümlerinden sadece 

birisinden yararlanılabilir. Uzlaşma talebinde bulunan mükellef, uzlaşma tutanağını 

imzalayıncaya kadar uzlaşma talebinden vazgeçtiğini beyan ederek adına salınan 

cezalar hakkında Vergi Usul Kanunu’nun  376. maddesinin uygulanmasını isteyebilir 

(UY  m.14). 

 Maliye Bakanlığı, mükellefin adına kesilen cezalar için önce Vergi Usul 

Kanunu’nun 376. maddesi hükümleri uyarınca ceza indirimi talebinde bulunup, daha 

sonra vergi/ceza ihbarnamelerinin tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde bu 

talepten vazgeçtiğini bir dilekçe ile beyan etmek suretiyle tarhiyata karşı yine aynı 

                                                 
149 Danıştay 3. Dairesi’nin 29.1.2003 tarih ve E.2000/3173, K.2003/607 sayılı kararı, Danıştay  
Başkanlığı, “Kararlar”, Danıştay Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) http://www.danistay.gov.tr, 21.10.2009.   
150 Danıştay 11. Dairesi’nin 10.10.2000 tarih ve E.1999/1034, K.2000/3748 sayılı kararı, Danıştay 
Kararları Dergisi, Sayı:105, 2003, s.598. 
151 Danıştay 3. Dairesi’nin 22.11.2006 tarih ve E.2005/1796, K.2006/3042 sayılı kararı, Danıştay  
Başkanlığı, “Kararlar”, Danıştay Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) http://www.danistay.gov.tr, 21.10.2009.   
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Kanunun ek 1-12. maddelerinde düzenlenmiş olan uzlaşma hükümlerinden 

yararlanmasının imkan dahilinde bulunduğu yönünde görüş bildirmiştir.152  

 Maliye Bakanlığı başka bir görüşünde, mükellefin uzlaşma talebinde bulunması 

ve uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde cezada indirim hükmünden faydalanmasının 

mümkün olmadığı ancak, mükellefin uzlaşma tutanağının imzalanmasına kadar uzlaşma 

talebinden vazgeçtiğini bildirir bir talebi olursa, cezada indirim müessesesinden 

yararlanmasının  mümkün olduğunu belirtmiştir.153  

 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı bir muktezasında, sehven 376. madde 

(cezalarda indirme) talebinde bulunan mükellefin bu talebinden  vazgeçtiğini ve 

uzlaşma hükümlerinden yararlanmak istediğini bildirmesi halinde  uzlaşma 

hükümlerinden yararlanma hakkının bulunmakta olduğu ve adı geçen mükellefin 

uzlaşma talebinin kabul edilmesi gerektiği yolunda görüş bildirmiştir.154 İstanbul Vergi 

Dairesi Başkanlığı başka bir  muktezasında da,  mükellef adına  kesilen vergi ziyaı 

cezalarına ilişkin olarak mükellefin  sehven talep ettiği Vergi Usul Kanununun 

376.madde uygulaması talebinden vazgeçtiğini, ihbarnamenin tebliğ tarihini takip eden 

30 günlük süre içinde bağlı olduğu vergi dairesine bir dilekçe ile beyan ederek ve 

uzlaşma talebinde bulunduğunu bildirmesi halinde   uzlaşma hükümlerinden 

yararlanmasının mümkün bulunduğu belirtilmiştir.155  

 İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı bir özelgesinde, süresi içinde hem 376. maddenin 

(cezalarda indirim) uygulanması hem de uzlaşma talebinde bulunulmuş olması halinde, 

idarece, öncelikle hangi talebin esas alınacağı hususunda açık bir hüküm bulunmamakla 

beraber uzlaşma hükümlerinin ruhu ve konuluşundaki maksat göz önüne alınarak 

uzlaşmaya öncelik tanınması gerektiğini bildirmiştir.156 

 Kanaatimizce, böyle bir durumda mükellefin uzlaşma talebine  öncelik vermek 

yerine mükellefe uzlaşma ve cezalarda indirim haklarından  sadece birisinden 

                                                 
152 Maliye Bakanlığı’nın 10.12.2004 tarih ve 58920 sayılı özelgesi, Gelir İdaresi Başkanlığı, “Özelgeler”, 
Mevzuat, (Çevrimiçi), http://www.gib.gov.tr, 30.12.2009.  
153 Maliye  Bakanlığı’nın 10.04.2002   tarih ve  16154 sayılı  özelgesi, Gelir İdaresi Başkanlığı, 
“Özelgeler”, Mevzuat, (Çevrimiçi)  http://www.gib.gov.tr, 30.12.2009. 
154 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 19.06.2007   tarih ve  4799 sayılı  özelgesi, İstanbul Vergi 
Dairesi Başkanlığı, “Örnek Müktezalar”, Mevzuat, (Çevrimiçi)  http://www.ivdb.gov.tr, 25.12.2009. 
155 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 24.04.2008   tarih ve  3973 sayılı  özelgesi,  İstanbul Vergi 
Dairesi Başkanlığı, “Örnek Müktezalar”, Mevzuat, (Çevrimiçi)  http://www.ivdb.gov.tr, 25.12.2009.   
156 İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 29.08.2001 tarih ve  11607 sayılı  özelgesi, İzmir Vergi Dairesi 
Başkanlığı, Başkanlık Özelgeleri, (Çevrimiçi)  http://izmirvdb.gov.tr, 01.01.2010. 
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yaralanabileceği bildirilerek  hangisinden yararlanmak istediğinin sorulması ve 

mükellefin tercihine göre işlem tesis edilmesi daha uygun olacaktır. 

 

3.5.4. Ödeme Zamanı 

  Uzlaşma konusu yapılan vergi ve cezalar; uzlaşma vaki olduğu takdirde buna 

ili şkin düzenlenen ve tebliğ olunan uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların ödeme 

zamanlarından önce tebliğ edilmişse kanuni ödeme zamanlarında, ödeme zamanları 

kısmen veya tamamen geçtikten sonra tebliğ edilmişse ödeme süreleri geçmiş olanlar 

uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde, uzlaşmanın vaki olmaması 

halinde  ise Vergi Usul Kanunu’nun 112 ve 368. maddeleri ile 2577 sayılı İdari 

Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin 3 numaralı bendi hükmü çerçevesinde 

ödenir (UY  m.15). 

 Uzlaşılan vergi miktarına bu verginin normal vade tarihinden uzlaşma 

tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için ayrıca VUK’nun 112. maddesine 

göre gecikme faizi hesaplanır.157 

 Danıştay’ca verilen bir karada, uzlaşmaya varılması üzerine düzenlenen 

tahakkuk fişi ile uzlaşılan miktar üzerinden hesaplanan gecikme faizi davacı şirketten 

istenmekte olduğundan, tahakkuk fişi gecikme faizi açısından ihbarname hükmünde 

olup, mükellefe tebliğ edilmesi gerektiği belirtilmiştir.158 

 Üzerinde uzlaşılan vergi ve bu vergiye ilişkin olarak hesaplanan gecikme faizi 

ile vergi ziyaı cezasının vadesinde ödenmemesi uzlaşmayı geçersiz kılmaz.159  

Uzlaşılan vergi ve cezaların yasal süresinde ödenmemesinin uzlaşmayı geçersiz 

kılmaması nedeniyle, bu vergi ve cezalar süresinde ödenmeyebilecektir. Dolayısıyla, 

uzlaşma kurumunun ihdas edilmesindeki amaçlardan birisi olan, uzlaşmanın  verginin 

bir an önce tahsilini sağlamaya yardımcı olacağına dair uzlaşmadan beklenen yararı 

istenen ölçüde sağlayamayacağı görüşündeyiz. 

                                                 
157 Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Uyuşmazlıklarının İdare ile Çözümünde Uzlaşma,  s.24.  
158 Danıştay 3. Dairesi’nin 13.4.2000 tarih ve E.1999/173, K.2000/1411 sayılı kararı, Danıştay  
Başkanlığı, “Kararlar”, Danıştay Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) http://www.ivdb.gov.tr, 25.12.2009.   
159 Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Uyuşmazlıklarının İdare ile Çözümünde Uzlaşma, s.24. 
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SONUÇ 

 Ülkemizde vergi matrahının belirlenmesinde genel olarak beyan esası 

benimsenmiştir.  Ancak, vergi yükümlüsünün vergi matrahını beyan dışı bıraktığının  

veya  eksik beyan ettiğinin vergi idaresince  tespiti  halinde;  ikmalen ve re’sen tarh 

usulleri, bu haller dışında bazı nedenlerle de idarece tarh  usulü uygulanabilmektedir. 

Adına ikmalen, re’sen veya idarece tarhiyat yapılan vergi  yükümlüsü  söz konusu vergi 

ve cezayı ödeme yolunu seçebileceği gibi, idari çözüm yollarına  ya da yargı yoluna 

başvurabilir. 

  Vergi hukukunda, vergi uyuşmazlığının idari çözüm yolları içerisinde yar alan   

uzlaşma müessesesi   aynı zamanda vergi ve cezayı sona erdiren nedenler arasında yer 

almaktadır. 

 Uzlaşmanın taraflarından biri vergi idaresinin temsilcisi olan uzlaşma 

komisyonu, diğeri ise vergi yükümlüsüdür. Uzlaşma, vergi idaresi ile vergi yükümlüsü 

arasında yapılan müzakere neticesinde ödenmesi gereken vergi ve cezanın miktarı 

konusunda yapılan bir pazarlık sürecini içermektedir.  

 Türk vergi hukukunda uzlaşma müessesesi, tarhiyat öncesi uzlaşma ve tarhiyat 

sonrası uzlaşma olmak üzere iki şekilde uygulanmaktadır. Vergi incelemesine 

dayanılarak tarh edilecek vergi ve kesilecek cezalarla ilgili olarak verginin tarhından ve 

cezanın kesilmesinden önce yapılan uzlaşmaya  tarhiyat öncesi uzlaşma denilmektedir. 

Vergi tarhı ve ceza kesilmesinden sonra yapılan uzlaşma ise  tarhiyat sonrası uzlaşma  

olarak adlandırılmaktadır. 

 Vergi tarhı açısından, gerek tarhiyat öncesi uzlaşmanın gerekse tarhiyat sonrası 

uzlaşmanın konusunu ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi, resim ve harçlar 

(VUK’nun 359. maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde 

tarh edilecek vergi, resim ve harçlar hariç)  oluşturmaktadır.  

 Vergi cezaları bakımından, vergi ziyaı cezası tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası 

uzlaşmanın konusuna girmektedir. Ancak, Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde 

yazılı kaçakçılık fiilleri ve bu fiillere iştirak nedeniyle vergi kaybına neden olunması 

halinde kesilecek vergi ziyaı cezası tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma 

kapsamında değildir. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ise, tarhiyat öncesi 

uzlaşmaya konu edilebilmesine karşın tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu 

edilememektedir. 
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 Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği uyarınca tarhiyat öncesi uzlaşmada   

kısmi uzlaşma yapma olanağı bulunmaktadır. Diğer taraftan, VUK’nda tarhiyat sonrası 

uzlaşmada kısmi uzlaşma yapılabileceği yolundaki yasa hükmüne rağmen, Uzlaşma 

Yönetmeliğinde yer alan tarhiyat sonrası uzlaşmada kısmi uzlaşma yapılamayacağı 

yolundaki düzenlemenin Danıştay tarafından  iptal edilmesi sonucu tarhiyat sonrası 

uzlaşmada da kısmi uzlaşma yapılabilmektedir. 

 Vergi idaresi ile yükümlü arasında anlaşmaya ve  barışa dayalı  bir yol olan 

uzlaşma müessesesinin uygulamada yaygın ve etkin biçimde kullanılması nedeniyle 

vergi uyuşmazlıklarının çözümünde önemli bir fonksiyonu bulunmaktadır. 

  Uzlaşma ile vergi alacağının kısa sürede tahsili ve yargı organlarının iş yükünün 

azaltılması mümkün olabilecektir.  

 Uzlaşma müessesesinin söz konusu yararlarının yanı sıra olumsuz yanları ve 

uygulamada ortaya çıkan sorunlar da bulunmaktadır.  

 Uzlaşma komisyonu, yapılan uzlaşmada vergi ve ceza miktarını dilediği gibi 

belirleyebilmektedir. Bu nedenle; uzlaşma müessesesinin her mükellef için farklı 

şekilde uygulanması, vergide adalet ve eşitlik ilkelerini zedelemektedir.  

 Ayrıca ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergilerin bir kısmının uzlaşma 

komisyonunca kaldırılması nedeniyle vergilerin kanunla kaldırılabileceği yolundaki 

verginin yasallığı ilkesi de  zedelenmektedir. 

  Diğer taraftan, vergi idaresi ile yükümlüler arasında  yapılan uzlaşma  ile 

verginin hukuki cebirle alınması ilkesi sekteye uğramakla birlikte, uzlaşma 

komisyonlarında vergi ve cezaların bir kısmının kaldırılması ile cezaların caydırıcılığı 

azalmakta ve vergi ödevlerini zamanında yerine getiren mükellefler bir anlamda 

cezalandırılmak suretiyle mükelleflerin vergi ödevlerinin yerine getirilmemesi teşvik 

edilmektedir. 

 Vergi hukukumuzda uzlaşma müessesesinin işleyişi, etkinliği ve hukuka 

uygunluğu açısından, uygulamada ortaya çıkan sorunların aşağıda belirtilen çözüm 

önerileri doğrultusunda, vergi mevzuatında yapılacak değişikliklerle çözüme 

kavuşturulması faydalı olacaktır.  Şöyle ki;  

 Uzlaşma  konusunda; kanun, yönetmelik, genel tebliğ ve  diğer idari 

düzenlemelerle sürekli yapılan değişiklikler sonucu ortaya çıkan  mevzuat karmaşası, 

mükelleflerin vergi mevzuatı ile belirlenen kurallara  uyabilmelerini  zorlaştırdığı gibi, 
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mükelleflerle vergi idaresi arasında anlaşmazlıklara yol açarak mükelleflerin yargıya 

başvurmalarına neden olmak suretiyle yargının iş yükünü de  artırabilmektedir. Bu 

sebeple, uzlaşma konusunda yapılacak yasal düzenlemeler açık, anlaşılır, sade ve 

uygulanabilir kurallardan oluşmalı, vergi mevzuatında sık sık değişiklik  yapmaktan 

kaçınılmalı ve idari düzenlemelerle kanuna aykırı veya mükelleflerin hukukunu 

etkileyecek yükümlülükler getirilmemelidir.   

 Anayasamızda yer alan, idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yoluna 

başvurulabileceği amir hükmü uyarınca,  VUK’nda yer alan, uzlaşma sağlanması 

halinde uzlaşılan bu husus hakkında dava açılamayacağına dair  yasa hükmü Anayasaya 

uygun şekilde yeniden düzenlenmelidir. 

Uzlaşılan vergi ve cezaların yasal süresinde ödenmemesinin uzlaşmayı geçersiz 

kılmaması, uzlaşmanın  verginin bir an önce tahsilini sağlamaya yardımcı olacağına dair 

uzlaşmadan beklenen yararın istenen ölçüde gerçekleşmesini engellemektedir. Bu 

sebeple, verginin bir an önce tahsilinin sağlanabilmesi için, üzerinde uzlaşılan vergi ve 

cezaların süresinde  ödenmemesi halinde uzlaşma geçersiz sayılmalıdır.  

 TCK açısından suç teşkil eden VUK’nun 359. maddesinde sayılan fiillerle vergi 

ziyaına neden olunması halinde ikmalen, re’sen veya idarece yapılan vergi tarhiyatı ve 

kesilen vergi ziyaı cezası  uzlaşmaya konu edilememesine karşın, TCK’na göre suç 

sayılan diğer yasa dışı  faaliyetler nedeniyle yapılan vergi tarhiyatı ve  kesilen vergi 

ziyaı cezası uzlaşma konusu yapılabilmektedir. Bu itibarla, TCK açısından suç sayılan 

yasa dışı tüm faaliyetler nedeniyle yapılacak cezalı vergi tarhiyatının uzlaşmaya konu 

edilmemesi daha uygun olacaktır. 

VUK’na göre, tarhiyat öncesi uzlaşmadan yararlanmak için herhangi bir özel 

şart aranmazken tarhiyat sonrası uzlaşmadan yararlanabilmek için VUK’nda sayılan 

bazı sebeplerin mükellef tarafından ileri sürülmesi gerekmektedir. Yine, usulsüzlük ve 

özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilebilirken   tarhiyat sonrası 

uzlaşmaya konu edilememektedir. Uzlaşma müessesesinin uygulanmasında kendi 

içerisindeki bu çelişkinin  giderilmesi ve her iki uzlaşma biçiminin uyumlu hale 

getirilmesi açısından,      tarhiyat sonrası uzlaşmadan yararlanmak için de  herhangi  bir 

özel şart aranmaması; ayrıca,   usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının da tarhiyat 

sonrası uzlaşma kapsamına alınması  gerekir. 
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Uzlaşma komisyonu ile mükellef arasında yapılacak uzlaşmada, üzerinde 

uzlaşılacak vergi ve cezanın tutarının belirlenmesi konusunda vergi mevzuatında 

herhangi bir düzenleme bulunmaması nedeniyle, uzlaşma komisyonu uzlaşılan vergi ve 

ceza tutarını hiçbir kurala bağlı kalmaksızın dilediği gibi belirleyebilmektedir. Bu 

durum, uzlaşmaya katılan her mükellef için farklı uygulamalara neden olmaktadır. 

Belirtilen nedenle, uzlaşma  komisyonunca uzlaşılan vergi ve ceza tutarının belirlenmesi 

her mükellefe eşit uygulanabilecek belirli kurallara bağlanmalıdır.  

 Özellikle tarhiyat sonrası uzlaşmada çok ve çeşitli komisyonların olması 

bürokratik işlemleri artırarak uygulama farklılıklarına yol açabilmekte ve uzlaşma 

müessesesinin işlerliğini azaltabilmektedir. Belirtilen sebeple, tarhiyat sonrası 

uzlaşmanın farklı uzlaşma komisyonları tarafından yapılması yerine vergiyi tarh eden ve 

cezayı kesen vergi dairesi tarafından yapılması  bu aksaklıkları giderecektir. 

 Sonuç olarak, vergilendirmeyle ilgili diğer  konularda  olduğu gibi vergi 

hukukumuzda yer alan uzlaşma müessesesi ile ilgili vergi mevzuatının da  açık, 

anlaşılır, kolay uygulanabilir ve vergide adalet ve eşitlik ilkelerine uygun olarak 

düzenlenmesi, ayrıca vergi ve ceza tutarının belirlenmesi konusunda uzlaşma 

komisyonuna verilen sınırsız ve subjektif yetkinin çerçevesinin kanunla çizilmesi ve her 

mükellefe eşit olarak uygulanacak objektif kurallara bağlanması, uygulamada yaşanan 

hukuki ve idari sorunların çözümüne katkıda bulunacak ve uzun vadede ülkemiz 

yararına olacaktır. 
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