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ÖZET 

TÜRKİYE’DE VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNDE UZLAŞMA 
MÜESSESESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER 

 
TAŞCI, Kenan 

Yüksek Lisans Tezi, Maliye Ana Bilim Dalı 
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet TEKİN 

Mart, 2010, 204 sayfa 

 

Türk vergi hukukunda uyuşmazlıkların çözümü için farklı yöntemlerin 

belirlendiği görülmektedir. İdari aşama ve yargı aşaması olarak sınıflandırılan bu 

yöntemlerin içerisinde uzlaşma müessesesinin önemli bir fonksiyonu bulunmaktadır. 

Bununla birlikte devlet tarafından kamu giderlerini karşılamak üzere alınan verginin, 

toplumsal yaşamı sağlamadaki önemli bir rolü olduğu da yadsınamaz. Bu nedenle, vergi 

mükellefi ile vergi idaresi arasında vergi miktarı ve cezası üzerinde bir anlaşmaya 

varılması, kamu yararı gözetilerek genel hukuk kuralları çerçevesinde titizlikle 

uygulanması gerekmektedir.  

Bu çalışmada; vergi uyuşmazlıklarının çözümünde uzlaşma müessesesinin 

Türkiye’deki yapısı incelenmiş, uygulamadaki durumu değerlendirilmiş ve bazı 

önerilerde bulunulmuştur. Bu kapsamda çalışmanın ilk iki bölümünde vergi 

uyuşmazlıkları ve uzlaşma müessesesi üzerinde durulmuş, tarhiyat öncesi ve tarhiyat 

sonrası uzlaşmanın uygulanmasına yönelik literatüre uygun olarak bir alt yapı 

oluşturulmuştur. Daha sonra Türkiye’deki uzlaşma sistemi, istatistiki veriler, genel 

hukuk kuralları, vergi denetimleri yönünden ve diğer ülkelerdeki uygulamalar yönünden 

değerlendirilerek öneriler sunulmuş ve yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Vergi, Uyuşmazlık, Uzlaşma, Tarhiyat Öncesi Uzlaşma, Tarhiyat 

Sonrası Uzlaşma 
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ABSTRACT 

EVALUATION OF COMPROMISE ADMINISTRATION ON TAX DISPUTES 
IN TURKEY AND ADVICES 

 

 
TAŞCI, Kenan 

M.A. Thesis, Department of Finance Administration 
Supervisor: Asst. Prof. Ahmet TEKİN 

March, 2010, 204 pages 
 

It is seen that there are some different methods in Turkish Tax Law to solve the 

tax disputes. These methods classified as administrative level and judgment level, in 

which compromise establishment has got an important role. Moreover, it is undeniable 

that collected taxes to meet the expenditures, has got an important role on assessing 

social life. For this reason, reaching an agreement between tax payer and tax 

administration on tax amount and its penalty, it is certainly implemented on general law 

guidelines by claiming public interest. 

In this study, compromise establishment on tax disputes solution in Turkey is 

searched, implementation status is evaluated and some advices given. In this concept, in 

the first two part of the study, tax disputes and compromise establishment asserted, an 

infrastructure established which is appropriated literature, an oriented before and after 

assessment  compromise implementation. 

Then after evaluating in terms of compromise systems in Turkey, statistical 

dataset, general law guidelines, tax auditing and other country implementations, some 

advices given and commented. 

Keywords: Tax, Dispute, Compromise, Compromise before Assessment, Compromise 

after Assessment,   
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GİRİŞ 

Günümüzde giderek daha karmaşık bir yapıya sahip olan ve başlı başına bir 

uzmanlık alanı haline gelen vergi konusu, idare ile vatandaş arasında en çok uyuşmazlık 

oluşturan alanlardan biri haline gelmiştir. 

Bunun sonucu olarak da uyuşmazlıklar vergi idaresini ve vergi mahkemelerini 

uzun süre işgal etmektedir. Sonuçta haklı ve haksız ortaya çıkarılmaya çalışılmakta 

fakat bu sonuca ulaşıncaya kadar idare ile mükellef hem zaman harcamakta hem de belli 

bir harcama yapmaktadırlar. Bu durumda ise her iki tarafın menfaatleri birleşmektedir. 

Ancak bu menfaatlerin birleşmesi durumu genel hukuk kurallarına ve kamu 

yararına bir aykırılık teşkil etmemesi gerekmektedir. Aksi halde mükellefler arasında 

adaletsiz bir durum ortaya çıkacak ve idareye karşı güven azalacaktır. Bu da devletin 

vergi gelirlerinin azalmasına sebep olabilecektir. 

Vergi hukukunda uzlaşma müessesesi, mükellef ile idarenin uyuşmazlık 

konusu olabilecek ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergilerle, bunlara ilişkin 

vergi ziyaı cezaları üzerinde anlaşmaları ve muhtemel uyuşmazlıkları yargı 

aşamasından önce çözmeleri şeklinde uygulanan bir sistemdir. 

Uzlaşma müessesesi, zamanla günün değişen şartlarına göre gözden geçirilmiş 

ve değiştirilmiştir. 1963 yılında vergi hukuk sistemimize giren uzlaşma müessesesi, 

tarhiyat yapıldıktan sonra uygulanmakta iken, 1985 yılında Tarhiyat Öncesi 

Uzlaşma’nın da kabul edilmesiyle geliştirilmiş ve ikili bir yapı içerisinde uygulanmaya 

devam etmiştir.  

Bu tez çalışmasının birinci bölümünde uyuşmazlık müessesesinin vergi 

hukukundaki yerinin daha iyi ifade edilmesi için öncelikle uyuşmazlık kavramı üzerinde 

durularak vergi uyuşmazlıklarının çözümünde idari aşamadan ve yargı aşamasından 

bahsedilmiştir. Bu bölümde uzlaşma sistemine geniş bir açıdan bakılarak genel bir 

çerçeve çizilmiştir. 

İkinci bölümde Türkiye’deki uzlaşma sistemleri ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 

Tarihsel uygulama sırasına uygun olarak öncelikle “Tarhiyat Sonrası Uzlaşma” ve daha 

sonra da “Tarhiyat Öncesi Uzlaşma” müessesesine değinilmiştir. Burada uzlaşma 

sistemlerinin kapsamından, koşullarından, komisyonların oluşumu ve yetkilerinden, 
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uzlaşma sürecinden ve uzlaşmanın sonuçlarından ayrı ayrı bahsedilmiştir. 

Üçüncü bölümde ise, uzlaşma müessesesi üzerinde değerlendirmeler yapılmış, 

önerilerde bulunulmuş ve sonuç kısmı ortaya konulmuştur. Burada ise uzlaşma 

müessesesi değerlendirilirken istatistiki verilerden, yıllık raporlardan faydalanılmış, 

Türk hukukundaki genel ilkelerden yola çıkılarak değerlendirme yapılmış, bazı diğer 

ülkelerdeki uygulamalar ele alınarak Türkiye’deki uygulamalarla karşılaştırma yapılmış 

ve uzlaşma sistemi vergi denetimleri yönünden de değerlendirilmiştir. Daha sonra da bu 

değerlendirmeler dikkate alınarak bazı önerilerde bulunulmuş ve tez çalışmasının genel 

bir değerlendirmesi yapılarak sonuç kısmı üzerinde durulmuştur. 
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1.1.VERGİ UYUŞMAZLIĞI VE ETKENLERİ 

Vergi uyuşmazlıklarında iki taraf vardır. Bunlardan birincisi, vergi alacaklısı 

durumunda olan devlet, yani vergi idaresi, diğeri ise vergi borçlusu durumunda olan 

vergi mükellefidir. 

Vergi uyuşmazlıkları, idari aşamada ve yargı aşamasında olmak üzere iki 

aşamada çözümlenmektedir. Uzlaşma müessesesi ise vergi uyuşmazlıklarının 

çözümünde idari aşamada değerlendirilmektedir. 

Bu nedenle bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olan uzlaşma müessesesinin 

öncelikle uyuşmazlık sistemi içerisindeki yeri değerlendirilecektir. Uyuşmazlık 

kavramı, uyuşmazlıkta taraflar, uyuşmazlık sebepleri ile uyuşmazlığın idari ve yargı 

aşamasında çözümlenmesine kısaca değinilecektir. 

 

1.1.1.Vergi Uyuşmazlığı 

1.1.1.1. Vergi Uyuşmazlığı Kavramı 

Vergi uyuşmazlığı kavramının 1982 yılından itibaren kanunlarımızda “vergi 

ihtilafı” kavramı yerine tercih edilerek kullanıldığı görülmektedir. Daha önceki 

kanunlarımızda, Fransızca “conentieux” kelimesinin karşılığı olarak ve karşıt çıkarları 

savunan taraflar arasındaki ilişkilerin doğurabileceği zorlukları belirten “ihtilaf” 

kelimesi ile kullanılmıştır.1 Dildeki sadeleşmenin bir sonucu olarak “vergi 

uyuşmazlıkları” deyimi yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bazen uyuşmazlık 

yerine anlaşmazlık deyimi de kullanılmakla birlikte, vergi idaresi ile mükellef 

arasındaki çıkar çatışmasını ifade açısından “vergi uyuşmazlığı” deyimi daha kapsamlı 

ve anlamlıdır.2 

Uyuşmazlık kavramı, günlük dilde kullanıldığı gibi hukuk dilinde de 

anlaşmazlık anlamında kullanıldığı ve ihtilaf, çekişme, dava, kavga ve niza 

kelimelerinde karşılık bulduğunu görüyoruz.3 Uyuşmazlık, herhangi bir konuya taraf 

olanların o konuya ilişkin farklı düşünce ve tavırlara sahip olması nedeniyle 
                                                           
1 Civan Turmangil, (1987), Vergi Davalarının Hukuki Niteliği, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, Cilt:39, Sayı: 1-4, s.126. 
2 Selahattin Tuncer, (1986), Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 60, 

Sayı: 4-5, s.205. 
3Ejder Yılmaz, (2004), Hukuk Sözlüğü, Genişletilmiş 8.Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, s.1278. 
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anlaşamamalarını ifade eder. Uyuşmazlık durumunda, bir konunun veya bir ilişkinin 

tarafları arasında fikir birliği yoktur.4 

Vergi yasalarının uygulanması dolayısıyla, vergi alacaklısı ile vergi borçlusu 

veya sorumlusu arasında uyuşmazlıklar ortaya çıkabilmektedir. Kanun 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 nedenler 

dolayısıyla uyuşmazlıklar söz konusu olabilmekte ve bunlara çözüm getirilmesi 

gerekmektedir.5 

Genel olarak vergi uyuşmazlıkları, vergi borçlusu ile vergi alacaklısı arasında 

vergiyi doğuran olay, mükellefiyet, tarh, tebliğ, tahakkuk, ceza kesme, tahsil işlemleri 

ve uygulamalarından ortaya çıkmaktadır.6 Bazen mükelleflerin daha fazla kazanç elde 

etme düşüncesiyle hatalı hesaplama teşebbüsleri, bazen de ticari ya da diğer faaliyetlerin 

kişi veya kuruluşlar arasında farklı değerlendirmeye tabi tutulmaları, vergi miktarını 

uyuşmazlığın konusu durumuna getirmektedir. Vergi daireleri ile mükellefler, kendi 

görüşlerinin daha doğru olduğunu düşünerek anlaşmazlığa düşerler. Vergi 

uyuşmazlığının temelinde mükellef ile vergi dairesi arasında bir “anlayış farkı” ya da 

“görüş ayrılığı” bulunduğu göze çarpmaktadır.7 

 

1.1.1.2. Vergi Uyuşmazlığında Taraflar 

Vergi uyuşmazlığında taraf olabilecekler Vergi Usul Kanununun (VUK) 

“Vergi Davaları” kısmında “Vergi Mahkemesinde dava açmaya yetkili olanlar” başlığı 

altında sayılmıştır. Buna göre, mükellefler ve kendilerine vergi cezası kesilenler, tarh 

edilen vergilere ve kesilen cezalara karşı vergi mahkemesinde dava açabilirler. Vergi 

Dairesi tadilat ve takdir komisyonlarınca tahmin ve takdir olunan matrahlara karşı vergi 

mahkemesinde dava açabilir. Belediyelerde dava açma yetkisini belediye adına varidat 

müdürü, olmayan yerlerde hesap işleri müdürü veya o görevi yapan kullanır. 

                                                           
4Metin Taş, (1997), Vergi Uyuşmazlıklarının İdari ve yargısal Çözüm Yolları, Ekin Kitabevi, Bursa, 

s.4. 
5Abdurrahman Akdoğan, (2003), Türk Vergi Sistemi ve Uygulaması, Gazi Kitabevi, Ankara, s.67 
6Veysi Seviğ, (07.11.2003), Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, Dünya, s.1. 
7Şükrü Kızılot, (2005), Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, Yaklaşım Yayınları, 10. Baskı, Ankara, s.46. 
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Vergi Daireleri Maliye Bakanlığının, (İl Özel İdareleri ile Belediyeler 

Valilerin) muvafakatini almadan vergi mahkemelerinin kararları aleyhine Danıştay’da 

Temyiz Davası açamazlar. Ancak Maliye Bakanlığı tespit edeceği hadlerle sınırlı olmak 

şartıyla muvafakat verme yetkisini defterdarlıklara devredebilir. ( VUK md. 377) 

Görüldüğü gibi vergi uyuşmazlığında iki taraf bulunmaktadır. Birincisi, etkin 

vergi süjesi olan devlet ya da devlet tarafından vergilendirme yetkisiyle donatılmış 

kuruluşlardır. Vergi uyuşmazlığının ikinci tarafı ise, vergi yükümlüsü ve/veya ceza 

muhatabıdır. 

Ayrıca kendileri bizzat vergi yükümlüsü olmamasına karşın vergilemeyle ilgili 

kişi ya da kuruluşlar da bu bağlamda taraf olarak düşünülebilir. Örneğin belirlenen 

götürü matrahlara karşı dava açma yetkisine sahip olan meslek kuruluşları. Aynı 

çerçevede Emlak vergisi ile ilgili olarak belirlenen bina inşaat maliyet bedelleri 

konusunda Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları Birliği dava açarak taraf 

olabilmektedir.8 

 

1.1.2. Vergi Uyuşmazlıklarının Oluşmasındaki Etkenler 

Vergi uyuşmazlıklarının idari yargılama hukukuna konu olabilmesi için bazı 

nedenlerin etki etmesi gerekmektedir. Aşağıda da bu etkenlerin açıklamasına yer 

verilmiştir. 

 

1.1.2.1. Vergilendirme İşleminin Hukuka Aykırılığı 

Bir vergilendirme işleminde hukuka aykırı bir durumun gerçekleşmesi, vergiye 

yönelik gerçekleşen işlemin yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden birine veya 

bunlardan birkaçına aykırı olması halinde uyuşmazlık da ortaya çıkmış olur. 

Anayasanın 73. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen “Vergi, resim, harç ve 

benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir ve kaldırılır.” hükmü gereği 

vergi kanunları, vergi hukukunda temel kaynak olarak alınmaktadır. Verginin 

konulması, kaldırılması ve değiştirilmesi ilke olarak kanunla yapılabilir. Buna, 

                                                           
8 Taş, a.g.e., s.4. 
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vergilerin kanuniliği ilkesi denilmektedir.9 

Vergilerin kanuniliği ilkesinin sonucu olarak, vergi idaresinin kanunlara uygun 

bir şekilde işlem yapabilme güç ve yeteneğine “yetki” denilmektedir. Vergi idaresinin 

yetkisi, konu, zaman ve yer bakımından olmak üzere üçe ayrılarak incelenebilir. 

Vergi idaresinin konu olarak yetkisi denildiğinde, kanunlarda belirtilmiş olan 

kararların hangi idari makam veya mercilere alınabileceğini ifade etmektedir. Örneğin, 

vergi idaresi tarafından takip ve denetiminin yapıldığı gelir vergisinin belediyeler 

tarafından takip edilmesi, bu işlemlerin konu itibariyle yetki yönünden hukuka aykırı 

olduğunu göstermektedir. Vergi idaresinin zaman bakımından yetkisi, konu itibariyle 

yetkinin kullanabileceği süreyi ve zamanı ifade etmektedir. Bu durumda yetkiyi 

kullanacak olan görevlinin görevde olması gerekmektedir. Eğer yetkili şahıs izin ve 

emeklilik gibi nedenlerle görevden ayrılmış ise yetkilerini kullanamaz. Yer bakımından 

yetki ise, vergi idaresinin konu bakımından yetkisini kullanabileceği coğrafi alanı ifade 

etmektedir. Örneğin Kurumlar Vergisi Kanunumuza göre bu verginin mükellefinin, 

yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesi tarafından tarh edileceği hükme 

bağlanmıştır. Ancak kanunda sayılan istisnalar dışında mükellefin yerleşim yerinin 

bulunduğu yerdeki değil de, başka bir yerdeki vergi dairesi tarafından vergilendirme 

işlemlerinin yapılması, bu işlemlerin hukuka aykırılıklarına neden olmaktadır.10 

Şekil yönünden vergi idaresinin yetki unsuruna baktığımızda, vergi idaresinin 

yapmış olduğu vergilendirme ile ilgili işlemlerinin mevzuatta belirtildiği gibi 

uygulamasını sağlaması, bu işlemleri izlemesi ve bu kapsamda uyması gereken yol 

olarak ifade edebiliriz. Vergilendirme işlemlerinde yetki ve şekil kuralları birlikte usul 

kurallarını oluşturmaktadır. Vergilendirme işleminin yapılmasından önce bazı 

hazırlıkların yapılması, kanunda öngörülmüş olabilir. Örnek olarak bazı makamların 

görüşlerinin alınması verilebilir. Bu işlemlerin kanunlara uygun bir şekilde yapılmaması 

veya hiç yapılmamaları halinde, şekil açısından hukuka aykırılık söz konusu olacaktır.11 

İdari işlemden önce var olan, idari işlemin dışında ve idareyi böyle bir işlem 

yapmaya yönelten etken idari işlemin “sebep” unsurudur. Bu unsur işlemin dayanağını 

oluşturmakla birlikte işlemin gerekçesini oluşturmaktadır. 
                                                           
9 H. Hüseyin Bayraklı, (2005), Genel Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Afyon, s.17. 
10 Kızılot, a.g.e., s.47. 
11Şerafettin Aksoy, (1999), Vergi Yargısı ve Türk Vergi Yargı Sistemi, Filiz Kitabevi, İstanbul, s.60. 
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İdarenin uyguladığı herhangi bir işlemin temel dayanak noktası bazen açıkça 

kanunlarda belirtilir. Bunun gibi işlemlerin gerekçesi kanunlarda gösterildiği için sebep 

aranması gerekmeyebilir. Vergi suçunun oluşmasında sebep unsurunun kanunda 

gösterilen suç fiillerinin işlenmiş olması durumu buna örnek olarak gösterilebilir. Bunun 

için de kanunda belirtilen şekle uygun suç fiilinin bizzat tespit edilmesi gerekmektedir. 

Bazı durumlarda sebep unsuru açıkça kanunda belirtilmemekle birlikte idareye verilmiş 

bir yetkinin kullanılması şeklinde olur ve çoğu zaman “lüzum görülmesi” olarak ifade 

edilir. Bunun gibi sebebe dayalı işlemlerde idare lüzumun gerekçesini göstermesi 

gerekir. Bazı işlemlerde de böyle bir gerekçeye dayanmadan da idarenin tek taraflı 

takdirine dayalı olarak yapılabilmektedir. Bunun gibi işlemlerde ise kamu hizmeti veya 

kamu yararına dayanması gerekmektedir.12 

Konu unsuru, bir idari işlemin ortaya koyduğu hukuki durumdan 

kaynaklanmaktadır. Açık bir şekilde hukuka aykırılık hallerinde idari işlem, konu 

yönünden hukuka aykırı sayılmaktadır. Örnek verecek olursak, Motorlu Taşıtlar 

Vergisinin konusu motorlu taşıtlardır ve vergiyi doğuran olay motorlu taşıtın elde 

edilmesidir. Aynı şekilde Emlak Vergisinin konusu bina, arsa ve araziler olmakla 

birlikte vergiyi doğuran olay da bir binaya, arsa veya araziye sahip olunmasıdır. Bu 

nedenle bir kişiden emlak sahibi olduğu için bir harcama vergisi alınması vergilendirme 

işlemini konu yönünden hukuka aykırı hale getirmekte ve sakatlamaktadır.13 

Bir diğer hukuka aykırılık hali ise maksat yönünden hukuka aykırılık halidir. 

“Yetki Saptırması” da denilen bu hukuka aykırılık hali, idari işlem yapma yetkisinin bu 

yetkiyi veren özel kanunda gerçekleştirilmesi öngörülen amaç dışındaki bir amacın 

gerçekleştirilmesi için kullanılarak işlem tesis edilmesi, kurulmasıdır. 

Kuramsal olarak vergi hukukunda da özel amaçlarla hareket edilerek tarh 

işlemi yapılması mümkündür. Tarh işleminin amacı, vergi alacağının kanunda 

gösterilen matrah ve nispetler üzerinden tespitinin sağlanması olarak kanunda 

gösterilmiştir. Örneğin gelir vergisinin matrahı, bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç 

ve iratlardan giderler, indirimler, istisnalar vb. düşüldükten sonra kalan kısımdır. Tarh 

işlemi ancak bu matrah üzerinden tarh işleminin amacına uygun olarak belirlenebilir. 

                                                           
12H. Hüseyin Bayraklı, (1998), Vergi Yargılama Hukuku, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, No: 

11, Afyon, s.14. 
13 Aksoy, a.g.e., s.61. 
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Aksi takdirde idari işlemin maksat yönünden hukuka aykırılığından söz edilir. 

Tüm idari işlemler kamu yararı için yapılır ve yönetimin kamu yararı dışında 

bir amaç gütmüş olması, yaptığı işlemi amaç yönünden sakatlar. Vergi dairesi 

müdürünün, kişisel bir husumeti, üçüncü bir kişiyi korumak amacıyla veya siyasi bir 

sebeple bir vergi mükellefine zarar vermek, bu vergi mükellefini hak etmediği bir vergi 

yüküne katlanmak zorunda bırakmak istemesi bu duruma örnek olarak gösterilebilir. 

Burada gerçek amaç, Devletin vergi alacağının miktar itibariyle tespitinin sağlanması ve 

dolayısıyla kamu yararı değildir. Burada başka ve özel bir amacın gerçekleştirilmesi 

sonucu istenmektedir.14 

 

1.1.2.2. Vergi Denetimleri 

Vergi idaresi tarafından alınan vergiler, genellikle mükellefler tarafından beyan 

olunan matrahlar üzerinden, yani beyan esasına dayalı olarak alınmaktadır. Buna 

karşılık idare, yalnızca bu beyanlarla yetinmemekte, zaman zaman mükelleflerin 

beyanlarının gerçeğe uygun olup olmadığını vergi denetlemesi yaparak araştırma yoluna 

gitmektedir. 

Vergi mevzuatlarının ve bu mevzuatlarda öngördüğü mükellefiyetlerin varlığı, 

vergilerin tam olarak doğru bir şekilde toplanması için yeterli olmamaktadır. 

Mükelleflerin yükümlülüklere uygun bir şekilde davrandığının denetlenmesi de 

gerekmektedir. 

Bu denetimleri, yoklama, arama, bilgi toplama ve vergi incelemesi şeklinde 

gerçekleşmektedir. Yoklama yoluyla mükelleflerin yükümlülüklerine uyup uymadıkları 

araştırılmaktadır. İhbar veya yapılan incelemeler sonucunda vergi kaçırdığını gösteren 

belirtilerin bulunması halinde bir mükellefin işyeri, evi veya üzeri aranabilmektedir. 

Bununla birlikte mükellefler, vergi incelemesi yapmaya yetkili kişiler veya Maliye 

Bakanlığının talep etmesi üzerine istediği bilgileri vermek zorundadırlar. 

Vergi incelemesiyle; defter, hesap, kayıt ve belgeler ile gerekli görüldüğü 

takdirde karşıt araştırma ya da muhasebe dışı envanterden elde edilecek sonuçlara göre, 

mükellefin ödediği vergilerin doğruluğunu araştırılmakta, kurallara uygun olarak 
                                                           
14Turgut Candan, (2005), Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, Maliye ve Hukuk yayınları, 

Ankara, s.153-155. 
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hareket edilip edilmediği tespit edilmekte ve gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığı 

araştırılmaktadır. Söz konusu incelemeleri yapmaya yetkili kişiler ise sırasıyla, hesap 

uzmanları, hesap uzman yardımcıları, maliye müfettişleri, maliye müfettiş yardımcıları, 

gelirler kontrolörleri ve stajyer gelirler kontrolörleri ile ilin en büyük mal memuru, vergi 

denetmenleri, vergi denetmen yardımcıları ve vergi dairesi müdürleri veya müdür 

kadrolarında görev yapanlardır.15 

 

1.1.2.3. Hatalı Vergi Tarhiyatı ve Ceza Uygulaması 

İdare ile mükellef arasında uyuşmazlık doğurabilen başlıca nedenlerden biri de 

verginin hatalı biçimde tarh edilmiş olmasıdır. Vergiye ilişkin hesaplarda ya da 

vergilendirmede yapılan hatalar sonucu haksız yere fazla veya eksik vergi tarh edilmiş 

olması ve ceza kesilmiş olması farklı biçimlerde ortaya çıkmaktadır. 

Söz konusu bu hatalar, yanlış bir hesaplamadan ya da vergilendirmeden 

olabilir. Buna bağlı olarak verginin tarh edilmesi aşamasında yanlış oran ya da tarife 

uygulanabileceği gibi, yapılması gereken mahsuplar yapılmamış ya da aritmetik 

işlemlerde hata yapılmış olabilir. Bunların yanı sıra, matrahın yanlış belirlenmiş olası ya 

da aynı matrah üzerinden birden fazla vergi ve ceza alınmak istenmesi, hesap hatalarına 

örnek olarak gösterilebilir.16 

Hatalı vergi tarhiyatının konu edildiği bazı Danıştay kararları ise aşağıdaki 

örneklerle ifade edilebilir: 

Danıştay yedinci dairesinin bir karaına göre17 “Sigortalar Kurumuna ait taşınır, 

taşınmaz mallar ile bunlardan elde edilen hak ve gelirlerinin Kurumun adı ve kuruluş 

kanununun tarih ve sayısı vergi kanunlarında yazılı olmasa dahi, her türlü vergi, resim 

ve harçtan, dolayısıyla, motorlu taşıtlar vergisinden muaf tutulmasının, 2575 sayılı 

Kanunun anılan 40'ıncı maddesi hükmünün gereği olduğu; bundan dolayı da, Kuruma 

ait araçların vergilendirilmesinin, VUK’un 116'ncı maddesinde tanımlanan vergi hatası 

olarak değerlendirilmesi gerektiği” sonucuna varılmaktadır. 

                                                           
15 Nurettin Bilici, (2008), Vergi Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara, s. 77. 
16 Kızılot, a.g.e., s. 52. 
17 Dan. 7. Dairesi, 26.04.2007 tarih ve E.2007/29, K.2007/2094 sayılı kararı. 
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Danıştay Dördüncü dairesinin bir kararına göre18, “Dava, kanuni ve iş merkezi 

Japonya'da bulunan dar mükellef bir yabancı kuruma vermiş olduğu mühendislik 

hizmetleri karşılığında davacının aldığı ücretlerin gelir vergisinden müstesna olduğu 

yolunda yapılan şikayet yoluyla düzeltme başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali 

istemiyle açılmıştır. 

Söz konusu ücretlerin açık olarak vergiden müstesna olması nedeniyle beyan 

edilen bu ücretlerle ilgili olarak VUK’un 118 inci maddesinin 3 numaralı fıkrasında 

belirtildiği şekilde açık bir vergilendirme hatası bulunduğunu kabulü gerekir. Bu 

nedenle, olayda açık bir vergilendirme hatası mevcut olduğundan, dava konusu işlemin 

iptali gerekirken, davanın reddine ilişkin mahkeme kararında hukuka uyarlık 

bulunmamaktadır.” Şeklinde karar verildiği görülmektedir. 

Danıştay VDDK’nun bir kararına göre ise19, “Mahsup işlemlerinin yapılmamış 

olması durumunda, fazladan tarh edilen vergilerden doğan uyuşmazlıklar, hatalı vergi 

tarhiyatının düzeltme yoluyla giderilmesi ile idare tarafından çözümlenebilir” 

denmektedir. 

 

1.1.2.4. Matrahın Düşük Beyanı 

Vergi uyuşmazlığını doğuran diğer bir neden ise mükellefin beyan ettiği 

matrahın, vergi dairesince düşük bulunmasıdır. Vergi dairesinin mükellef tarafında 

beyan edilen matrahın düşük olduğu gerekçesiyle, ek bir vergi almak istemesi, 

mükellefin böyle bir matrah farkı olmadığını ya da vergi dairesince belirlenen matrahın 

çok yüksek olduğunu öne sürmesiyle uyuşmazlık doğmuş olmaktadır. 

Matrahın düşük beyan edilmesinden doğan uyuşmazlıklar, vergilerin ve 

faaliyetin türüne göre farklı biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Buna, gayrimenkullerin 

rayiç bedelinin düşük bulunması veya gelir ve kurumlar vergisinin mükelleflerinin 

beyan ettikleri kazancın düşük görülmesi durumları örnek olarak verilebilir.20 

                                                           
18 Dan. 4. Dairesi 23.02.2006 tarihli ve E.2005/1282, K.2006/289 sayılı kararı. 
19 Dan.VDDK, 11.04.1997 tarih ve E.1995/194, K.1997/188 sayılı kararı. 
20 Kızılot, a.g.e., s. 53. 
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1.1.2.5. Verginin Ödenmemesi 

Tahakkuk ettirilmiş bulunan vergilerin ödenmemesi ya da vadesinde 

ödenmemiş olması, vergi uyuşmazlığını doğurabilen diğer bir nedendir. Vergi idaresi, 

mükellef ya da sorumlunun kesinleşmiş ya da kesinleşmek üzere bulunan vergi borcu 

ile cezalarını, tahsil edebilmek amacıyla gerektiğine bazı zorlayıcı yollara başvurmakta, 

mükellef ya da sorumlunun böyle bir borcunun olmadığını, istenen borcun gerçeğin 

üzerinde olduğunu veya bu borçla ilgi olarak daha önce tebligat yapılmadığını öne 

sürmesiyle de uyuşmazlık başlamış olmaktadır. 

 

1.1.2.6. Diğer Nedenler 

Yukarıda sıralanan nedenler dışında da vergi uyuşmazlıklarının ortaya 

çıkmasına neden olabilen etkenler vardır. Bu etkenlerden başka, vergi cezalarının ya da 

vergilendirmeyle ilgili işlemlerin tebliğinden, vergi ve cezaların tahsiline ilişkin 

uygulamalardan ya da mükelleflerin vergi ödemeye karşı duyarsızlığından da 

uyuşmazlıklar ortaya çıkabilmektedir.21 

 

1.2. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜM YOLLARI 

Vergi uyuşmazlığının ortaya çıkmasından sonra, taraflar bu uyuşmazlığı 

çözümleme yoluna gitmektedirler. Uyuşmazlığı çözümlemede, bazı uyuşmazlık halleri 

mükellef ile idare arasında, bazı uyuşmazlık halleri ise yargı aşamasında çözüme 

kavuşturulmaktadır. Aşağıda da idari ve yargısal çözüm yollarının genel olarak 

açıklamasına yer verilmiştir. 

 

1.2.1. İdari Çözüm Yolları 

Türk vergi hukukunda vergi sorunlarının idari aşamada çözümlenebilmesi için 

vergi hatalarının düzeltilmesi, cezada indirim, pişmanlık ve ıslah ile uzlaşma yolları yer 

almaktadır. Bu sorunlar, vergi idaresi ile yükümlünün karşılıklı iradelerine dayalı olarak 

                                                           
21 Kızılot, a.g.e., s. 55. 
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çözüme kavuşturulmaktadır.22 

 

1.2.1.1. Vergi Hatalarının Düzeltilmesi 

Vergi uyuşmazlıklarının idari şamada çözümleme yöntemlerinden biri olan 

düzeltmenin söz konusu olabilmesi için ortada bir vergi hatasının bulunması 

gerekmektedir. Vergi hataları, mükellefin idareye müracaat etmesi üzerine ortaya 

çıkabileceği gibi, idare tarafından da fark edilerek düzeltme işlemi gerçekleştirilebilir. 

Hatayı fark eden mükellef, yazı ile başvurarak hatanın düzeltilmesini isteyebilir. 

Düzeltme işlemi, tereddüde yer olmayan, açık ve mutlak vergi hataları için vergi idaresi 

tarafından re’sen de yapılabilir. Bu durumda, mükellefin düzeltmeye karşı dava açma 

hakkı bulunmaktadır.23 

Düzeltme ile ilgili başvurularda yargı yoluna gidilebilmesi, düzeltmenin bir 

idari denetim yolu olarak, kanuna uygun vergilendirmenin gerçekleştirilmesinde 

mükelleflere sağlanan ek bir güvence olarak görülebilir.24 

Düzeltme işleminin yapılabilmesi için ilk ve önemli şart, düzeltme 

işleminde ancak bir vergi hatasının bulunması durumudur. Vergi hatası, vergiye 

ilişkin hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla 

veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır. Vergi hataları, hesap hataları ve 

vergilendirme hataları olmak üzere iki kısımda incelenebilir. Bu hesap hataları ve 

vergilendirme hataları da kendi arasında türlerine göre ayrılabilir. Hesap hataları, 

verginin miktarını etkileyen maddi hatalardan ya da verginin birden fazla istenmesi veya 

alınmasından doğabilmektedir.  Hesap hataları, matrah hataları, verginin miktarında 

hata ve verginin mükerrer olması şeklinde sıralanabilir.25 Vergilendirme hataları ise 

takip eden mükellefin şahsında hata, mükellefiyette hata, mevzuda hata, 

vergilendirme veya muafiyet döneminde hata şeklinde sıralanabilir.26 

                                                           
22 Bayraklı, a.g.e., s.210. 
23 Bilici, a.g.e., s.120. 
24M.Tahir Ufuk, (2001), Vergi Uyuşmazlıklarında İdari Çözüm Yolları, Yaklaşım, Sayı: 104, Yıl: 9, 

Ağustos s.107. 
25 Mehmet Tahir Ufuk, (2007), Uzlaşma Tutanağında Vergi Hatası Olması Durumunda Düzeltme, 

Yaklaşım, Sayı: 176, s. 73; Mualla Öncel, Ahmet Kumrulu ve Nami Çağan, (2004), Vergi 
Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, Eylül s.173. 

26 Elif Sonsuzoğlu, (1995), Vergi Hatalarının Düzeltilmesi Usulü ve Yargısal Çözüm, Vergi Dünyası, 
sayı:167, Temmuz s. 136. 
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Mükellefiyetin belirlenmesi veya silinmesi gibi vergilendirmeye ilişkin idari 

işlemlere karşı açılan bir davada Danıştay, VUK’un düzeltme ve şikayet hükümlerine 

göre incelenmesinin hukuka uygun bulunmadığı yönünde karar vermiştir.27 Ayrıca 

hukuki bir uyuşmazlığın çözümüne yönelik iddiaların düzelme ve şikayet kapsamında 

değerlendirilemeyeceği yönünde de Danıştay’ın kararları mevcuttur.28 

Vergi hatalarının düzeltilmesi için vergi hatalarının varlığının saptanmış olması 

gerekir. Vergi hataları; 

-İlgili memurun hatayı bulması, 

-Üst memurun inceleme sonucu hatayı görmesi, 

-Hatanın teftiş sırasında ortaya çıkması, 

-Hatanın vergi incelemesi sırasında ortaya çıkması ve 

-Mükellefin müracaatı yollarından biri ile ortaya çıkarılabilir.29 

Vergilerin tarh edilme işlemlerinin yapılmasından, tahsil edildiği aşamaya 

kadar gerek mükellef ve gerekse vergi dairesi tarafından çeşitli hatalar yapılmaktadır. 

Hataları hangi taraf yaparsa yapsın sonuçta ya mükellef lehine vergi dairesi aleyhine 

veya mükellef aleyhine vergi dairesi lehine fazla veya eksik vergi istenmesi veya 

alınması durumu ortaya çıkmaktadır.30 

Düzeltme, bizzat adına hatalı bir işlem yapılmış olan vergi mükellefleri 

tarafından istenmesi gerekir, vergi sorumluları ise düzeltme isteminde 

bulunamamaktadır. Aynı şekilde vergi sorumluları, vergi hatalarının düzeltilmesi için, 

vergi yargısı yoluna da başvuramazlar. Örneğin, işveren işçisinin ücretinden fazla vergi 

keser ve bunu vergi dairesine yatırırsa, artık düzeltme yolu ile geri isteyemez. Bu hak 

ancak verginin mükellefi olan işçiye aittir. Fakat işveren vergi tevkifatını doğru yapar, 

tahakkuk ve ödeme aşamalarında hesap hatası olursa, bu durumda işveren tarafından 

düzeltme hakkı doğar. 

Düzeltme talebinde bulunabilecek olan kişiler hatalı işlemin kendilerine 

tebliğinden başlayarak dava açma süresi içinde yargı yoluna da başvurabilirler. Vergisel 

                                                           
27 Dan. 3. Dairesi, 25.10.2005 tarihli ve E.2005/529 ve K.2005/2279 sayılı kararı. 
28 Dan. 4. Dairesi, 31.03.2004 tarihli ve E.2003/1191 ve K.2004/635 sayılı kararı. 
29 Sonsuzoğlu, a.g.m., s.137. 
30 Aksoy, a.g.e. s. 66-67. 



 

 

15 

işlemlere karşı açılacak davalarda yargı mercii vergi mahkemeleridir. Vergi 

mahkemelerinin yargı yetkisi, işlem üzerindeki hatanın varlığının tespiti ile sınırlı 

olmayıp, iptali mümkün kılabilecek her türlü hukuka aykırılığın re'sen araştırılmasını 

kapsamaktadır.31 

Mükelleflerin vergi işlemlerindeki hatanın düzeltilmesini vergi dairesinden 

yazı ile isteyebilecekler ve vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra 

yaptıkları düzeltme talepleri reddolunanların şikayet yolu ile Maliye Bakanlığına 

müracaat edebileceklerdir. Bu işlemlerin bir bütün olduğu ve şikayet başvurusunun 

reddi halinde ise bu işleme karşı dava açılabileceği Danıştay Dördüncü dairesinin bir 

kararında belirtilmiştir.32 

 

1.2.1.2. Vergi Cezalarının İndirimli Ödenmesi Yolu 

Vergi uygulamalarında, vergi mükellef veya sorumlularının bazen yanlışlıkla 

bazen de bilgisizlik yüzünden vergi ziyaına neden olduklarını görmekteyiz. Kasıtlı 

olarak vergi ziyaına neden olan vergi mükellef veya sorumlularına göre daha hafif vergi 

cezası kesilmesini sağlamak amacıyla vergi sistemimize giren cezalarda indirim 

müessesesinin bir diğer amacı da vergi uyuşmazlıklarını daha başlangıç aşamasında 

çözümlemektir. 

Vergilendirmede amaç cezalandırma değil, verginin kendisini zamanında ve 

tam olarak tahsil etmektir. Yargıya götürülen vergi uyuşmazlıkları uzun zaman sonra 

çözümlenebilmektedir. Bu nedenle vergi suç ve cezaları çözümlenebilmek için uzun 

süre beklemekte, değişen ekonomik koşullar ve şiddetli enflasyon dönemlerinde değer 

kaybetmelerine sebep olmakta ayrıca kamu hizmetlerinin de zamanında yapılmasını 

önlemektedir. 

Mükellefler adına, re’sen, ikmalen ve idarece tarh edilen vergiler ile bu 

vergilere ilişkin kesilmiş olan, kaçakçılık, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında 

dava açmaksızın ödemeyi kabul etmek koşuluyla cezaların bir kısmı indirime tabi 

tutuluyor. Diğer bir ifadeyle, re’sen ve ikmalen tarh edilen vergilerde ve cezalarında bu 

                                                           
31 Cevat Koç, (1990), Vergi Hatalarına Karşı Yönetsel ve Yargısal Başvuru Yolları, Vergi Dünyası, 

sayı:107, Temmuz s. 65. 
32 Dan. 4. Dairesi 12.06.2007 tarihli ve E.2007/950, K.2007/1950 sayılı kararı. 
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ilkeye dikkat edilerek cezai indirim müessesesi getirilmiştir.33 

Cezalarda indirimden yararlanabilmek için bazı koşulların yerine getirilmesi 

gerekmektedir. Bu koşullar, 

- Vergi ve cezanın dava konusu yapılmaması, 

- Dava açma süresi içinde başvurulması, 

- Ödemenin kanuna uygun yapılması, 

- Ödemenin vadesinde yapılması, 

- Teminat gösterilmesi ve 

- Özellikli bazı durumlardan oluşmaktadır.34 

 

1.2.1.3. Pişmanlık ve Islah 

Pişmanlık, vergi suçlarını ortadan kaldıran önemli nedenlerden bir tanesidir. 

Bu konu, VUK’un 371. maddesinde “pişmanlık ve ıslah” başlığı altında düzenlenmiştir. 

Beyana dayanan vergilerde, vergi ziyaı cezasını gerektiren (iştirak dahil), kanuna aykırı 

hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere 

aşağıda yazılı kayıt ve şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmez.35 

Pişmanlıktan yararlanmanın şartları şunlardır: 

1. Mükellefin suçunu vergi dairesine haber verdiği tarihten önce, hakkında 

her hangi bir ihbar yapılmamış olması, 

2. Mükellefin pişmanlık dilekçesini vermeden önce, nezdinde herhangi bir 

vergi incelmesine başlanmamış olması, 

3. Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin, pişmanlık dilekçesinin 

verildiği tarihten başlayarak 15 gün içinde verilmesi, 

4. Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının, pişmanlık dilekçesinin 

verilme tarihinde başlayarak 15 gün içinde tamamlanması veya düzeltilmesi, 

                                                           
33 Aksoy, a.g.e., s. 100-101. 
34 Taş, a.g.e., s. 38. 
35 Osman Pehlivan, (2005), Vergi Hukuku Genel İlkeler ve Türk Vergi Sistemi, Derya Kitabevi, 

Trabzon, s.114-115. 
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5. Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş olan vergilerin, 

gecikme zammı ile birlikte pişmanlık dilekçesinin verilmesinden itibaren 15 gün 

içinde ödenmesi.36 

Pişmanlık ve ıslah taleplerinin kabul edilmesine engel olabilecek durumların 

vergi dairesince tespit edilmesi söz konusu olabilmekte, pişmanlık ve ıslah dilekçeleri 

en başında reddedilebilmektedir. Pişmanlık talebinin kabulüne engel olan durumlar, 

mükellef ya da sorumluların bilgi eksikliğinden veya deneyimsizliğinden meydana 

gelebileceği gibi, o dönemdeki mevzuat değişikliliği ya da vergi idaresinin görüş 

farklılıklarında da ileri gelebilmektedir. Örneğin emlak vergisinde pişmanlık kurumu 

uygulanmayacağı hüküm altına alınmış olmakla beraber, buna rağmen geçmiş yıllara ait 

emlak vergisinin pişmanlık yoluyla ödenmesi talepleri idare tarafından 

reddedilebilecektir.37 

Pişmanlık müessessinin en önemli sonucu, vergi suçlarının ortadan 

kaldırılmasıdır. Pişmanlık uygulamada oldukça sık başvurulan bir yoldur. Özellikle 

beyannamelerini çeşitli sebeplerle süresinde vermeyenlerin, cezai müeyyideden 

kurtulmak için ilk başvurdukları yol pişmanlık müessesesidir.38 

Pişmanlık ve ıslah kurumunun amacı, mükellefleri kanunun sert hükümleri 

karşısında güç ve yardımsız bırakmamak, belirli bir hoşgörü ile hareket ederek 

mükellefi idareye yaklaştırmak, vergiye karşı direnci kırmak ve vergi duygusunun 

yerleşmesi ve kökleşmemesini sağlamaktır. Mükellefin subjektif durumu, iyi niyeti göz 

önünde tutulmakta, nedamet duymuş olması (pişmanlık duyması) ceza 

uygulanmamasına etken olmaktadır.39 

 

1.2.1.4. Uzlaşma Yolu İle Uyuşmazlıkların Çözümü 

Uzlaşma müessesesi, vergi mükellefi ya da ceza muhatabına, bazı durumlarda 

uyuşmazlığı çözümlemek amacıyla yargı mercilerinden önce başvurulabileceği bir ikna 

                                                           
36 Adnan Çavuş, (2000), Vergi Usul Kanununda Yer Alan Pişmanlık ve Tarhiyat Öncesi Uzlaşma 

Müesseselerinin Vergi Kaçakçılığı Suçuna Etkisi, Yaklaşım, Sayı:93, s.183. 
37 İsmail Işık ve Selimhan Topaç, (2006), Pişmanlık Ve Islah Koşullarına Uyulmaması ve Sonuçları, 

Yaklaşım, Sayı: 166, Yıl: 14, Ekim s.93. 
38 Pehlivan, a.g.e. s. 114 -115. 
39 Mehmet Civan ve İsmail Kutlar, (2005), İşletmelerdeki Vergisel Uyuşmazlıkların idari Aşamada 

Çözüm Yolları ve Bir Örnek Uygulama, İSMMMO Mali Çözüm Dergisi, Eylül, s. 4. 
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ve pazarlık müessesesi olarak görülmektedir.40 Mükellefle idare arasında ortaya çıkan 

uyuşmazlıkların, yargı yoluna başvurmadan önce taraflarca konuşulup görüşülerek 

giderilmesi, yani verginin ya da cezanın miktarı konusunda iki taraf arasında uyuşma 

sağlanarak anlaşmazlığın çözülmesi, Vergi Hukukunda uzlaşma müessesesi olarak 

açıklanabilir.41 

Mükellef tarafından, ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergiler ile 

bunlara ilişkin vergi ziyaı cezalarının vergi ziyaına sebebiyet verilmesinin kanun 

hükümlerine yeterince nüfuz edememekten ya da V.U.K. 369. maddesinde yazılı 

yanılmadan kaynaklandığının veya VUK’un 116, 117, 118. maddelerinde yazılı vergi 

hataları ile bunun dışında her türlü maddi hata bulunduğunun veya yargı kararları ile 

idarenin ihtilaf konusu olayda görüş farklılığının olduğunun ileri sürülmesi durumunda, 

idare bu bölümde yer alan hükümler çerçevesinde mükellef ile uzlaşabilmektedir.42 

Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümlenmesinde uzlaşma 

müessesesinin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Vergi uyuşmazlıklarının büyük bir kısmı 

uzlaşma yolu ile çözüme kavuşmaktadır. Uzlaşma yolu ile vergi uyuşmazlığının idari 

aşamada çözülmesinin hem mükellef ve hem de idare açısından bazı yararları 

bulunmaktadır.43 

Vergi mükellefi, uzlaşmayla birlikte uyuşmazlığı sonlandırmakta, ödeyeceği 

verginin, cezanın ve gecikme faizinin de önemli bir kısmından kurtulmuş olmaktadır. 

Ayrıca dava açması durumunda söz konusu olabilecek dava ile ilgili emek ve zaman 

kaybından, müşavirlik ve avukat giderlerinden de kurtulmaktadır. 

Vergi idaresi ise, mükellefin ödeyemeyeceği veya dava açması ve davayı da 

kazanması durumunda belki de hiç ödemeyeceği vergi ve cezayı kısmen dahi olsa tahsil 

etmiş olmaktadır. Ayrıca uyuşmazlık sona ermekte, dava ile ilgili emek ve zaman kaybı 

ile bazı giderlerin yapılmasından kurtulmuş olmaktadır.44 

                                                           
40 Şenay Oto, (1996), Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada Çözümlenmesi, Vergi Sorunları Dergisi, 

Sayı: 95, s. 69. 
41 Ünal Demirci, (2005), Vergi Hukukunda Uzlaşma-I, Maliye ve Sigorta Yorumları, Sayı:436, 15 Mart, 

s. 154. 
42 Hatice Ela ve M. Aykut Kelecioğlu, (2000), Vergi Cezaları ve Uzlaşma, Vergi Sorunları Dergisi, (Ek)  

Haziran, s.77. 
43 Demirci, a.g.m., s.154. 
44 M.Tahir Ufuk, (2002), Vergi Hukukunda Uzlaşma Müessesesi, Maliye ve Sigorta Yorumları, 

Sayı:380, 15 Kasım s.103. 
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Uzlaşma, tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası olmak üzere iki kısımda 

uygulanmaktadır. Uzlaşma yönetmeliğine göre, tarhiyat öncesi bir uzlaşma isteyen bir 

mükellefin, uzlaşamaması halinde tarhiyat sonrası uzlaşma talep etmesi mümkün 

değildir. Başka bir ifadeyle, mükellefler tarhiyat öncesi veya tarhiyat sonrası 

uzlaşmadan sadece birini talep edebilirler.45 

Uzlaşama tarafları, aralarında uzlaşabilmişlerse yargı yoluna 

gidememektedirler. Tarhiyat öncesi uzlaşmanın gerçekleşmemesi durumunda ise, 

“uzlaşmanın gerçekleşmediğine dair tutanağın tebliği” değil, “vergi ve ceza 

ihbarnamelerinin tebliğ tarihi esas alınarak”, ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren 

30 gün içinde vergi mahkemesine dava açma yoluna gidilmektedir. 

Tarhiyat sonrası uzlaşmada ise, “uzlaşmanın gerçekleşmediğine dair tutanağın 

tebliğ tarihinden itibaren” 15 gün içinde, vergi mahkemesinde dava açılması yoluna 

gidilir. İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren uzlaşma görüşmesinin 15 günden daha 

önce yapılması durumunda, başvuru süresi 15 günden daha az da olabilmekte, sonuçta 

toplam süre, ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün olmaktadır.46 

 

1.2.2. Yargısal Çözüm Yolları 

Vergi uyuşmazlıkların çözümlenmesinde idari başvuru yollarından farklı 

olarak yargı yoluna başvurmak suretiyle de uyuşmazlığın çözümlenmesi mümkündür. 

1982 Anayasası döneminde vergi yargılaması konusunda önemli değişiklikler yapılmıştır. 

Bu dönemde 2575 Sayılı Danıştay Kanunu, 2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare 

Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 2577 

Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) uygulamaya konulmuştur. 

Bu çerçevede, vergi yargılamasında görevli yargı organları da idari yargı ile 

bütünleşmiş bir yapıdadır. İdari yargı alanında 1982 yılında gerçekleştirilen kapsamlı 

değişiklikler ve yeni düzenlemeler çerçevesinde, genel olarak iki dereceli bir yargı 

düzeninin benimsendiği söylenebilir. Vergi mahkemeleri, vergi yargılaması alanında genel 

yetkili ilk derece mahkemeleri olarak, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay ise üst 

                                                           
45 Ahmet Erol, (1999), Yeni Şekliyle Uzlaşma Müessesesi, Mükellefin Dergisi, Sayı:41,  Şubat, s.41. 
46 Fatih Acar, (2002), Uzlaşma ve Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süreleri, Vergi Sorunları Dergisi, 

Sayı: 171, Aralık, s.25-29. 
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derece mahkemesi olarak görülmektedir.47 

 

1.2.2.1. Vergi Yargı Usulü 

Vergi yargılamasında, gelir, kurumlar, veraset ve intikal, katma değer, emlak, 

gümrük, motorlu taşıtlar ve diğer tüm vergi ve benzeri tüm uyuşmazlıkların 

çözümlendiğini görmekteyiz. İdari aşamaya götürülmekle birlikte çözümlenemeyen 

uyuşmazlılar dava konusu yapılarak yargı aşamasında sonuçlandırılabilir. Vergi 

mükellefleri ve kendilerine vergi cezası kesilenler, tarh edilen vergilere veya kesilen 

cezalara karşı vergi mahkemelerine dava açabilmektedirler. Bununla birlikte, vergi 

daireleri de takdir komisyonlarınca belirtilen matrahlara karşı vergi mahkemelerinde 

dava açabilirler.48 

1982 tarihinde yayınlanan 2575, 2576 ve 2577 sayılı kanunlarla idari yargı ve 

yargılama usulü için yeni düzenlemeler getirilmiş ve vergi yargısına da yeni bir şekil 

verilmiştir. Yeni yapıda vergi yargısı da iki kademeli olarak düzenlenmiştir. 2575 sayılı 

Danıştay kanunu ile Danıştay’a vergi yargısında ilk derece ve üst derece mercii olarak 

görev verilmiştir. 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi 

Mahkemeleri kuruluş ve görevleri hakkında kanun ile vergi uyuşmazlıklarında görevli 

ilk derece yargı mercii olarak vergi mahkemeleri kurulmuştur. 2577 sayılı İYUK ise 

tüm idari yargı, dolayısıyla vergi yargısı için geçerli yargılama usulü kurallarını 

içermektedir.49 

İYUK’a göre mükellefler yetkili ve görevli vergi mahkemesine tarhiyatın tebliğ 

tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açabilirler. Vergi mahkemesi kararlarına karşı da 

dava konusu edilen tarhiyata ilişkin olarak Vergi Mahkemesi Kararırını tek hakimle 

verilmesi halinde Bölge İdare Mahkemesi'nde itiraz, birden fazla hakimle verilmesi 

halinde ise Danıştay'da temyiz davası açılabilmektedir.50 

 

                                                           
47 Ersin Nazalı, (2007), Türkiye’de Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Aşamasında Çözümlenmesinin 

Geçirdiği Aşamalar, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:313, s.125. 
48 Kızılot, a.g.e., s. 301. 
49 Yusuf Karakoç, (2001), Vergi Yargılama Hukukunda Süreler, Vergi Dünyası, Ankara, s.53. 
50 Mustafa Dündar, (2002), VUK'un 359 maddesi kapsamında giren tarhiyatların dava konusu edilmesi ve 

yargı organınca mükellef lehine karar verilmesi halinde mükelleflere uzlaşma hakkı verilmeli 
midir?, Yaklaşım, Sayı: 114, s.80. 
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İdari işleme muhatap olanların bu işlemin kaldırılması veya değiştirilmesi 

yönündeki başvurularının idari makamlar tarafından hangi sürelerde ce-

vaplandırılacağı hususu, İYUK'un 10. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; 

yapılan başvurulara idare tarafından 60 gün içinde cevap verilmemesi halinde (idari 

makamların sükutu) talep reddedilmiş, yani zımni red olması sayılacaktır. Talepleri 

açık veya zımni olarak reddedilenler, red tarihinden itibaren (zımni red durumunda 

60 günlük sürenin bitiminden itibaren), dava açma süresi içinde idari yargı 

organlarına dava açabileceklerdir.51 

Maddi gerçekliği arama bakımından ceza yargılaması ile vergi yargılaması 

birbirine benzemekle birlikte ceza yargılaması maddi gerçekliği suç olgusu bakımından 

incelerken, vergi yargılaması maddi gerçekliği vergiyi doğuran olay açısından 

incelemektedir. Medeni yargılama ise, gerçeği şekillerden, dış görünüşten öğrenmekle 

yetinmektedir. Bu açıdan vergi yargılamasının ilkeleri göz önüne alındığında; adli 

yargılama organlarınca aynı olay hakkında verilen kararların vergi mahkemesi veya 

yargıcı için ceza yargılamasında olduğu gibi bir “karine” niteliği taşıması gerektiği ve 

her karine gibi buna da aksi ispat edilmedikçe uyulacağı söylenebilir.52 

 

1.2.2.2. Vergi Yargılaması Usulüne Hakim Olan İlkeler 

Vergi yargılaması sırasında tabi olunan usuller, başta 2577 sayılı İYUK olmak 

üzere Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve VUK’da belirtilenlerdir. Bu kanunlardaki 

hükümler çerçevesinde Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri 

görev alanına giren uyuşmazlıkları çözümlemeye çalışırlar. Objektif bir yargılamanın 

yapılabilmesi için çeşitli yargılama usulü ilkelerinin oluşmuş olduğunu görmekteyiz. 

Bunlar, re’sen araştırma ilkesi, yazılı olma ilkesi, toplu yargılama usulü ilkesi, kıyas 

yapmama yasağı, kamuya yararlılık ilkesi ve ekonomik yaklaşım ilkesidir. 

                                                           
51 Metin Taş, (2007), Vergi Uyuşmazlıklarında Üst Makamlara Başvuru Yolu ve Bir Yargı Kararı, 

Yaklaşım, Sayı:179, s.246. 
52 Metin Küçük ve Mustafa Taşkın, (1999), Adli Yargılama ile Vergi Yargılaması Arasındaki Kesin 

Hüküm İlişkisi(Bağlayıcılık Sorunu Açısından Teorik Bir Değerlendirme), Vergi Sorunları 
Dergisi, Sayı: 131, Ağustos s.124. 
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1.2.2.2.1. Res’en Araştırma İlkesi 

Re’sen araştırma kavramı, öğretide, vergi yargılamasında ve genel olarak idari 

yargılama usulünde, hakimin kanıtların araştırılmasında ve davanın yürütülmesinde 

kendiliğinden hareket etme yetkisi, hakimin davanın açıldığı andan nihai karar 

verilinceye kadar geçen safhada, davanın sevk ve idaresi; uyuşmazlık konusu olayın 

hukuk nitelendirilmesinin yapılması, olaya uygulanması gereken hukuk kuralını 

belirlemek ve sonuçta hukuki çözüme varmak için olaya uygulanacak hukuk 

kurallarının tespiti, iddia ve savunmalarda ortaya konan maddi durumun gerçeğe uygun 

olup olmadığının araştırılması; davanın süresinde açılıp açılmadığının araştırılması; 

idarenin sorumluluk esasının tespiti ve hatta tarafların hiç değinmedikleri olaylar ve 

delillerin elde edilmesi ile ilgili olarak, tarafların talebine ihtiyaç duymaksızın, 

kendiliğinden yaptığı tüm araştırma ve incelemeler şeklinde açıklanabilir.53 

Kamu hizmetini işlem yaparak, karar alarak yürüten idarenin yapacağı işlemi, 

alacağı kararı, dayandıracağı ön inceleme ve araştırmaları yapması ile bu şekilde 

oluşturulan idari işlemin veya alınan idari kararın hukuka uygunluğunun saptanabilmesi 

için davaya bakan yargı yerince gerekli bilgi ve belgelere ulaşabilmek amacıyla kimi 

yetkilerin kullanılması ayrı şeylerdir.54 

İdari Yargılama Usulünün kendisine tanımış olduğu araştırma çerçevesinde 

idari yargı yeri uyuşmazlığın çözümü, maddi ve hukuki uyuşmazlığın açıklığa 

kavuşturulması, kamu düzenini ilgilendiren durumlarda hukuka uygun davranılıp 

davranılmadığını ve tarafların iddia ve savunmalarının doğruluğunun saptanması 

amacıyla gerekli her türlü belge ve bilgi ilgili kişi veya kuruluşlardan istenebilir, keşif 

yapabilir ve teknik ve özel bilgi isteyen konuların açıklığa kavuşturulması için bilir 

kişiye başvurabilir.55 

Vergi yargılama hukukunda re’sen araştırma ilkesinin geçerli oluşunun hukuki 

dayanağı, İYUK madde 20 fıkra 1’de yer almaktadır. Bu madde, “Danıştay ile idare ve 

vergi mahkemeleri, bakmakta oldukları davalara ait her çeşit incelemeleri 

                                                           
53 Çağdaş Evrim Ergün, (2006), Vergi Yargısında Re’sen Araştırma İlkesi, Ankara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, cilt:55, sayı: 2,  s.68. 
54 Danıştay 4.Daire 24.404.1985 tarih, E.1983/2799, 2985/1246 sayılı karar: “….. olayda, dönem 

matrahının takdiri gerektiği sonucuna varan mahkemenin matrahı tayin ve tespit etmesi 
gerekirken, takdir komisyonu kararını iptal ile yetinmesine isabet görülmemiştir.” 

55 Candan, a.g.e., s. 557-559 
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kendiliklerinden yaparlar. [...] lüzum gördükleri evrakın gönderilmesini ve her türlü 

bilgilerin verilmesini taraflardan ve ilgili diğer yerlerden isteyebilirler” hükmüne yer 

vermektedir. Bu hüküm, açık bir biçimde idari hakimi davayı sevk ve idare etmekle ve 

her türlü incelemeyi ve araştırmayı kendiliğinden yapmakla görevlendirmektedir. 

Öte yandan iddia ve savunmaların mahkemeye sunulabilmesi için taraflara 

imkan tanınması bir zorunluluk ise de tarafların bu imkandan yararlanması zorunlu 

değildir. İYUK 20. maddesinde mahkemelerin dava ile ilgi araştırmaları 

kendiliklerinden yapacağı hükme bağlanarak re’sen araştırma ilkesi benimsenmiştir. 

Buna göre davalının cevap vermemesi durumunda dahi mahkemenin gerekli tüm 

araştırmaları yaparak karar vermesi gerekmektedir.56 

Vergi yargılamasında re’sen araştırma ilkesinin geçerli oluşunun bir diğer 

hukuki dayanağı ise 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 3. maddesinde 

düzenlenmektedir. Söz konusu madde, “İspat” başlıklı “B” Bendinde “vergilendirmede 

vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır” 

hükmünü düzenlemektedir. Böylece, vergiyi doğuran olayın gerçek niteliğinin 

saptanmasının gerektiği ifade edilmektedir.57 

 

1.2.2.2.2. Yazılı Olma İlkesi 

Vergi mahkemelerinde vergi uyuşmazlıklarının çözümünde yazılılık ilkesi 

geçerli bulunmaktadır. Bu mahkemelerde yazılı yargılama usulünün yargılanması ve 

incelemenin evrak ve belgeler üzerinde yapılması hüküm altına alınmış 

bulunmaktadır.58 Nitekim yasada “Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri ve Vergi 

Mahkemelerinde yazılı yargılama usulü uygulanır ve inceleme evrak üzerinde yapılır” 

denilmektedir. (İYUK md. 1/2) 

                                                           
56 Yücel Oğurlu, (1998), Danıştay Kararları Işığında İdari Yargılama Usulünde Re’sen Araştırma İlkesi, 

AÜEHFD, C.II, Sayı:2, s.38. 
57 Ergün, a.g.m., s. 70. 
58 Danıştay 3.Daire, 24.12.1986 tarihli ve E.1986/1201, K.1986/2706 sayılı karar: “….. İdari Yargılama 

Usulü Kanununda, yazılı yargılama usulü esas alındığına ve esasen İYUK 31.maddesinde 
HUMK’un şahadete ilişkin hükümlerine atıfta bulunulmadığına göre, yükümlüden canlı hayvan 
satın alan kasap …..’nın Vergi Mahkemesince duruşmada şahit olarak dinlenmesinde, şahide 
yemin teklif edilmesinde ve yemine icabet etmediği nedeniyle yemin teklif edilen hususun ikrar 
edildiğinin kabulü suretiyle delil olarak değerlendrilerek kabul edilmesinde kanun ve usul 
hükümlerine uyarlık bulunmamaktadır.” 
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Vergi yargısında yazılılık ilkesinin uygulanmasının amacı, davayı hızlandırmak 

suretiyle uyuşmazlığı en kısa zaman içinde çözümlemektedir. İdari Yargılama Usulü 

Kanununda bazı şartlar gerçekleştiği takdirde vergi davalarında yazılılık ilkesi dışında 

duruşma yapılabileceği hükme bağlanmış bulunmaktadır. Ancak, duruşmalı 

incelemenin tarafları tatmin etmekten başka bir işe yaramadığı yani, yargılama 

faaliyetlerini daha doğruyu ve adil olanı bulması bakımından bir yarar sağlamadığı ifade 

edilmektedir.59 

 

1.2.2.2.3. Toplu Yargılama Usulü İlkesi 

Vergi Mahkemeleri esas itibariyle idari mahkemeler gibi kural olarak kurul 

durumunda yargısal görev yapmaktadır. Bu usulün adaleti daha iyi dağıtacağı toplu bir 

mahkemede mahkeme üyesi hakimlerin bilgi ve deneyimlerini bir araya getirmek 

suretiyle tek hakimin vereceği kararlara kıyasla daha iyi karlar alınacağı 

savunulmaktadır. Ayrıca toplu yargılama usulü daha adil kararlar verilmesini sağladığı 

gibi karşılıklı denetim imkânı da vermektedir. 

 

1.2.2.2.4. Kıyas Yapmama Yasağı 

Vergi uygulamasında ve vergi yargısında kıyas yapmak suretiyle neticeye 

varmak doğru değildir. Vergi hakimi, vergi kanunlarını yorumlarken kıyas yoluna 

gidemez. Kıyas, bir olay hakkında yer alan kuralın nitelikleri ve şartları ona benzeyen 

fakat kanunda düzenlenmemiş diğer bir olaya uygulanmasıdır. 

Anayasanı 73. maddesinde verginin kanunla sınırlanacağı ve salınacağı hüküm 

altına alınmıştır. Buna verginin kanuniliği ilkesi denilmektedir. 

Eğer vergilendirmede kıyas yoluna başvurulursa o zaman verginin kanuniliği 

ihlal edilmiş olmaktadır. Çünkü vergi koyma yetkisi olmayan vergi yargısına kıyas 

yoluyla kanuna dayanmayan bir takım vergi doğuran olaylar meydana geldiğini kabul 

etmesi durumunda kişilerin vergi yükleri değiştirilebilir. Bu da toplumu meydana 

getiren kişilerin hukuki güvenlerini kaybetmelerine neden olmaktadır.60 Hukukun 

                                                           
59 Aksoy, a.g.e., s. 176–177. 
60 Kızılot, a.g.e., s. 311-312 
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güvenliği ilkesi ile birlikte idarenin de keyfi uygulamalarını önlemek için kıyas 

yapmama yasağı ilkesi vergi yargısında önemli bir yer teşkil etmektedir.61 

 

1.2.2.2.5. Ekonomik Yaklaşım İlkesi 

Ekonomik yaklaşım ilkesi, vergi hukukuna özgü bir yorum yöntemi olup 

mükelleflerin vergiden kaçınma amacıyla gerçekleştirdikleri işlemlerin gerçek 

mahiyetinin araştırılması ve tespit edilen gerçek mahiyetlerine göre vergiyi doğuran 

olayın belirlenmesi açısından önem taşımakta ve dolayısıyla peçeleme işlemlerinin 

tespitinde de yol gösterici bir ilke olma özelliğini taşımaktadır.62 

Vergi hukukunda yasanın amacından hareket edilerek yorum yapılması 

ekonomik yaklaşımın uygulanması sonucunu doğurur. Ekonomik yaklaşım, vergi 

doğurucu olayların saptanmasında ve vergi yasası hükümlerinin yorumlanmasında 

hukuki biçimlerin ötesine geçilerek gerçek ekonomik nitelik ve içeriklerin esas alınması 

anlamını taşır. 

VUK’un 3.maddesinin “İspat” başlıklı b fıkrasında yer alan, “vergilendirmede 

vergiyi doğuran olay ve bu olay ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır” hükmü 

gerçekte bir ispat kuralından çok vergi hukukunda ekonomik yaklaşıma ilişkin kural 

öngörmektedir.63 

Vergi Yargılaması, maddi gerçekle vergiyi doğuran olayı çakıştırmaya çalışır. 

Yani Vergi Yargılamasında vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemlerin gerçek 

mahiyeti araştırılır. Vergi mahkemesinin ya da yargıcın ekonomik yaklaşım ilkesinin 

gereği olarak vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemlerin gerçek mahiyetini her 

türlü delili kullanarak ortaya koyması mümkündür.64 

Bu ilke gereği vergiyi doğuran olayların belirlenmesinde ve vergi 

kanunlarındaki hükümlerinin yorumlanmasında hukuki biçimlerin ötesine geçilmeli ve 

                                                           
61 C.Can Aktan ve Ufuk Gencel, (2003), Türkiye’de Geriye Doğru Vergileme ve Verginin Hukukiliği 

İlkesinin İhlali, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:5, Sayı:1, s. 
6. 

62 Filiz Keskin, (2006), Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım İlkesi ve Peçeleme Kavramı, Vergi 
Sorunları Dergisi,  Sayı: 208, Ocak s.111. 

63 Öncel vd.,  a.g.e., s.24 - 28. 
64 Küçük ve Taşkın, a.g.m., s. 114. 
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gerçek ekonomik nitelik ve içerik esas alınmalıdır.65 

Vergi hukukunda ekonomik yaklaşımın gerek idare, gerek yargı organları 

tarafından göz önüne alındığını gösteren ilgi çekici bir örnek “para faizsiz ev kirasız” 

sözleşmelerinde tarafların gelir vergisi yükümlülüklerine ilişkindir. Sözleşmenin 

taraflarından biri, diğerine bir gayrimenkulün kullanılmasını kirasız olarak devretmekte, 

karşı taraf ise ona faizsiz ödünç para vermeyi üstlenmektedir. İki tarafın da amacı 

vergiyi doğuran olayın meydana gelmesini önleyerek vergiden kaçınmaktır. 

Bunun gibi gayrimenkul satış vaadinin satışla aynı ekonomik sonuçları 

doğurması halinde vergilendirme yönünden satış gibi değerlendirileceğine ilişkin 

Danıştay kararlarında ekonomik yaklaşım kabul edilmektedir.66 

Vergi yükümlüleri ve sorumluları özel hukuk biçimlerini ve kurumlarını olağan 

kullanımları dışında kötüye kullanarak vergi kaçırma amacı güdülüyorsa bu amaca 

yönelen sözleşmelere “peçeleme sözleşmesi” adı verilir. Bu durumda idare ve vergi 

yargısı organları vergilendirmede görünüşteki sözleşmeyi değil, gerçek ekonomik 

sözleşmeyi ele alır. İdare ve yargı organları peçeleme sonucuna ekonomik yaklaşım ile 

varırlar.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65 Dn.V.D.D.K., 06.12.1996 tarih ve E:1996/320, K:1996/410 sayılı kararı. 
66 Dn. 4.Daire, 10.01.1978 tarihli ve E.1977/1196, K.1978/7 sayılı kararı. 
67 Öncel vd., a.g.e., s. 24 - 28 
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Türk Vergi Hukukunda uzlaşma müessesesi, vergi uyuşmazlıklarının idari 

aşamada çözümlenmesinde en sık kullanılan yöntemlerden biri olmakla birlikte 

önemli bir yere sahiptir. Uzlaşma yöntemi, tarh edilen veya edilecek olan vergiler ile 

cezaların miktarı konusunda idare ile mükellef arasında çıkan uyuşmazlıkların 

giderilmesi amacıyla yargı yoluna başvurmadan önce tarafların karşılıklı 

konuşarak uyuşmazlığı gidermesini ve uzlaşmaya konu vergi ve cezaların ödenecek 

miktarının belirlenmesini sağlamaktadır.68 

Uzlaşmada, yapılmış olan bir vergileme olayına karşı kanunda belirtilen şartlar 

çerçevesinde vergi yükümlüsünün idareye karşı itirazları olabilir. Bu itirazların idari 

süreç içerisinde çözüme kavuşturulmaması durumunda yargı yerlerine götürülmesi de 

doğal bir süreç olarak işlemektedir. İşte uzlaşma yöntemi de tarafların yargıya intikal 

etmeden itiraz ettikleri konular üzerinde barışçı bir şekilde anlaşarak uyuşmazlığı 

gidermeyi öngörmektedir. Bir vergileme olayında vergi yönetimi ile mükellefin konuyu 

hukuki ve ekonomik boyutları ile tartışarak belirli bir tutar (vergi ve ceza) üzerinde 

anlaşmaları uzlaşma yöntemi ile mümkün hale gelmektedir. 

Ülkemizde uzlaşma müessesesi ilk kez 205 Sayılı Kanun’la, 1963 yılından 

itibaren uygulanmak üzere, ülkemiz vergi hukukuna getirilmiş ve zaman içersinde birçok 

değişikliğe uğramıştır. 69 19.02.1963 tarihli 205 sayılı kanunla yapılan düzenlemede, 

01.01.1986 tarihli 3239 sayılı kanunla yapılan düzenlemede, 01.01.1995 tarihli 4008 

sayılı kanunla yapılan düzenlemede, 29.07.1998 tarihli 4369 sayılı kanunla yapılan 

düzenleme ve 14.08.1999 tarihli 4444 sayılı kanunla yapılan düzenlemede uzlaşma 

üzerinde önemli değişiklikler yapılmıştır.70 

Uzlaşma, vergi mevzuatında yerine getirilmesi gereken bir ödev olarak 

değil, yararlanılacak bir hak olarak düzenlenmiş bulunan bir müessesedir. Uzlaşma 

müessesesi aynı zamanda idare ile mükelleflerin iddia ve ispatlarının birlikte 

değerlendirilerek her iki tarafın hak ve menfaatlerinin gözetilebildiği bir 

platformdur.71 

                                                           
68 Fehmi Günay, (2008), Vergi Kaçakçılık Suçlarının Ceza Muhakemesi Kanunundaki Uzlaşma Müessesi 

Karşısındaki Durumu, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, Sayı:241, s. 30. 
69 Fatih Kotay, (2008), Uzlaşma Müessesesi, Vergi Raporu, Sayı: 108, s.102. 
70 M.İrfan Akşehir, (2009), 1963 Yılından günümüze Uzlaşma Kurumu, Vergici ve Muhasebeciyle 

Diyalog, Ağustos, Sayı: 256, s. 166. 
71 Yafes Pehlivan, (2002-b), Uzlaşma Müessesi-I, Maliye Postası, Sayı: 533, s. 85. 
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Bu kapsamda uzlaşmayı tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası olmak üzere iki 

bölümde inceleyebiliriz. 

 

2.1. TARHİYAT SONRASI UZLAŞMA 

Tarhiyat sonrası uzlaşma müessesesi, kanunda sadece “uzlaşma” olarak 

geçmektedir. Tarhiyat sonrası uzlaşma olarak adlandırılmasının nedeni ise Türk Vergi 

Sistemine 3239 sayılı Kanunun 33’üncü maddesiyle “tarhiyat öncesi uzlaşma” adı ile bir 

diğer uzlaşma müessesesi getirilmiş olması ve verginin tarhı veya cezanın kesilmesinden 

sonra, salınan vergi veya kesilen cezanın tahakkuk ettirilecek miktarı ile ilgili olarak 

işlerlik kazanabilen uzlaşma müessesesini, bu ikinci uzlaşma müessesesinden ayırt etme 

gereğidir. 

Bu açıklamadan da anlaşılacağı gibi, tarhiyat sonrası uzlaşma müessesesinin 

işletilebilmesi için, her şeyden önce, tarh edilmiş bir vergi veya kesilmiş bir ceza 

bulunması gerekmektedir.  Tarafların pazarlığa oturmaları ancak tarh edilen bir verginin 

(veya kesilen cezanın) tahakkuk edecek miktarı üzerinde mümkün olabilir. Tarhiyat 

sonrası uzlaşmada, vergi idaresiyle vergi mükellefi arasında doğmuş bulunan vergi 

uyuşmazlığının pazarlık yöntemiyle giderilmesi amaçlanmakta, ancak tarhiyat öncesi 

uzlaşma müessesesinde ise, vergi idaresi ile vergi mükellefi veya ceza muhatabı 

arasında henüz bir uyuşmazlık doğmadan uzlaşmaya gidilmektedir. Taraflar, arasında o 

ana kadar var olmayan, ancak yakın gelecekte doğması olası bir uyuşmazlığı gidermeyi 

amaçlamaktadır. 

Tarhiyat sonrası uzlaşma müessesesi, VUK’a 205 sayılı Kanunun 22’nci 

maddesiyle eklenen bölümde yer alan ek maddelerde düzenlenmiştir. Uzlaşma 

müessesesinin salt vergi cezalarına ilişkin olmamasına karşın, “Uzlaşma” başlıklı bu 

üçüncü bölüm, VUK’un “ceza hükümleri” başlıklı dördüncü kitabının “Vergi cezasının 

kesilmesi, ödenmesi ve kalkması” başlıklı üçüncü kısmında yer almıştır.72 

Tarhiyat sonrası uzlaşmayı daha yakından incelemek için uzlaşmanın konusu, 

koşulları, uzlaşma süreci ve sonuçları üzerinde durabiliriz. 

                                                           
72 Turgut Candan, (2006), Vergilendirme Yöntemleri ve Uzlaşma, Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 2. 

Baskı, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara, s. 265. 
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2.1.1. Uzlaşmanın Konusu 

4369 sayılı Kanunla, vergi sistemimizde, reform olarak adlandırılan bir kısım 

düzenlemeler yapılırken uzlaşma müessesesi yönünden de önemli değişiklikler 

gerçekleştirilmiştir. Yine aynı dönemde çıkarılan 4444 sayılı kanunla büyük ölçüde eski 

şekline döndürülmüş ve önemli değişiklikler yapılmıştır.73 Uzlaşmanın konusunu, tarh 

yöntemi, vergi türü, ceza türü, miktarı ve uzlaşmaya konu yapılamayan vergi ve vergi 

cezaları çerçevesinde inceleyebiliriz. 

 

2.1.1.1. Tarh Yöntemi Bakımından Uzlaşmanın Konusu 

Vergi tarhının, vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler 

üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak, bu alacağı miktar itibariyle tespit eden 

bir idari muamele olduğu VUK’un 20’nci maddesinde açıklanmıştır. VUK’da bu idari 

muamele ile ilgili olarak beş ayrı yöntem belirlemiştir: Beyannameye dayanan tarh, 

ikmalen vergi tarhı, re'sen vergi tarhı, verginin idarece tarhı ve tahrire dayanan tarh. 

VUK’un Ek birinci maddenin ilk fıkrasının birinci cümlesi, ikmalen, re'sen veya idarece 

tarh edilen vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaı cezalarının (344'üncü maddenin üçüncü 

fıkrası uyarınca vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyata ilişkin vergi ve ceza hariç) uzlaşmaya 

konu edilebileceğini hükme bağlamıştır. 

Bu beş ayrı tarh yönteminden sadece üçü VUK’da kabul edildiği 

görülmektedir.  Burada ikmalen, re'sen ve idarece yapılan tarha konu olan vergiler 

uzlaşmanın konusu içine alınmıştır. Bu kanun maddesinden, beyanname üzerinden 

hesaplanan vergilerin uzlaşmaya konu edilemediği anlaşılmaktadır.  

Beyannamede gösterilen vergi matrahı, aksi vergi idaresince kanıtlanıncaya 

kadar doğru kabul edilir. Buradan da matrahın bir çeşit doğruluk karinesinden 

yararlandığı görülmektedir. Beyana dayanan tarhiyatta uzlaşmaya gidilememesinin 

nedeni mükelleflerin beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen 

vergilere, tarhiyatta herhangi bir vergi hatası bulunmadıkça itiraz edememelerinden 

kaynaklanmaktadır. Ancak, VUK Md. 378/2’ye göre ihtirazi kayıtla verilen 

                                                           
73 Tahir Erdem, (2007), Vergi Cezaları Yönünden Uzlaşmanın Kapsamı, Vergi Sorunları Dergisi, 

Sayı:223, s.41. 
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beyannamelere itiraz edebilir.74 

Uzlaşma müessesesinin tarh yöntemi bakımından konusunun, VUK’un 29, 30 

ve mükerrer 30’uncu maddelerinde düzenlenen ikmalen, re'sen ve idarece vergi tarhları 

ile sınırlı olduğunu, diğer yöntemlerle tarh olunan vergilerin uzlaşmanın konusuna 

girmediklerini söyleyebiliriz. Bununla birlikte, Danıştay’ın istisnai nitelikli kimi 

kararlarında, ikmalen ve re'sen tarh edilen vergilerin itiraz edilebilir olma özelliklerinden 

hareketle, ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen 

vergilerin de tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilebileceği ifade edilmektedir.75 Candan’a 

göre; uzlaşmayı, ikmalen, re'sen ve idarece tarh edilen vergilerle sınırlayan Ek l'inci 

madde hükmü, böyle bir yoruma izin verebilecek nitelikte değildir.76 

 

2.1.1.2. Vergi Türü Bakımından Uzlaşmanın Konusu 

İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergilerle bunlara ilişkin vergi 

cezalarının tahakkuk edecek miktarları konusunda idare, mükelleflerle 

uzlaşabilmektedir.77 Ancak kendiliğinden verilen beyannameler üzerinden tahakkuk etti-

rilen vergiler ile pişmanlık şartlarının ihlali nedeniyle tahakkuk eden vergiler için uzlaşma 

talep edilemez. Burada beyan üzerine yapılan bir tarhiyat söz konusudur.78 

Bu nedenle uzlaşma müessesesinin işletilebilmesi için, her şeyden önce, 

(ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilmiş) bir vergi veya bu vergiye ilişkin olarak 

kesilmiş bir cezanın bulunması gereklidir. Burada, ikmalen, re'sen veya idarece yapılan 

tarhiyata konu her türlü verginin uzlaşma başvurusuna konu edilip edilemeyeceğini, 

fıkrada geçen “vergi” kavramından anlaşılması gerekeni belirlemeye çalışacağız. 

Her türlü vergi, resim ve harcın uzlaşmaya konu edilemeyeceği; uzlaşmaya konu 

edilecek vergi, resim ve harçların, VUK’un l’inci maddesinin kapsamına giriyor olmaları 

ve ayrıca, uzlaşmaya konu edilebileceklerin Maliye Bakanlığınca belirlenmiş olması 

gerektiği Ek 1. maddenin 2’nci fıkrasından anlaşılmaktadır. Uzlaşmaya konu 

                                                           
74 Hamza Sivrikaya, (2003), Uzlaşma Müessesesine Genel Bir Bakış, Maliye ve Sigorta Yorumları, 

Sayı:385, s. 160. 
75 Danıştay 3. Daire, 9.3.2000, E:1999/1840, K:2000/1029 sayılı kararı. 
76 Candan, a.g.e., s.270-273. 
77 Pehlivan, a.g.m., s. 87. 
78 Mahmut Vural, (2001), Uzlaşma Kapsamına Giren ve Girmeyen Vergi ve Cezalar, Maliye Postası, 

Sayı: 490, s.35. 
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edilebilecek vergi, resim ve harçları belirleme yetkisi, fıkrada, il özel idareleri ile 

belediyelere ait olanlarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığına bırakılmıştır. Buna göre; 

1. VUK’un 1’inci maddesinin kapsamına girmeyen, 

2. Veya anılan madde kapsamına giriyor olmakla birlikte, yetkili bakanlık 

tarafından uzlaşmanın konusuna gireceği kararlaştırılmayan vergi, resim 

ve harçların uzlaşma başvurusuna konu edilmeleri mümkün değildir. 

Bu yüzden; konunun açıklığa kavuşturulabilmesi için, öncelikle VUK’un l’inci 

maddesinin kapsamına giren vergi, resim ve harçların neler olduğunun araştırılması; 

sonra da, Maliye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının Ek 2’nci madde ile kendilerine verilen 

yetkiyi nasıl kullandıklarının belirlenmesi gerekmektedir. 

VUK’un l’inci maddesi, bu kanun hükümlerine tabi vergi, resim ve harçları 

belirlemektedir. Bu belirlemeye göre; 

a) İkinci maddede yazılı olanlar, yani Gümrük ve Tekel İdarelerince 

alınanlar dışında, Genel Bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel 

idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar, 

b) Bu vergi, resim ve harçlara bağlı olan vergi, resim ve zamlar, 

c) Vergi Usul Kanunu hükümleri ile kaldırılan vergi, resim ve harçlar, 

VUK’un l’inci maddesinin kapsamına girmektedir. 

Bu üç durum dışında, kanunlarında VUK’un hükümlerine tabi oldukları yolunda 

düzenleme bulunan vergi, resim ve harçların da, uzlaşma başvurusuna konu olma 

bakımından, anılan 1’inci madde kapsamında olduklarının kabul edilmesi gerekir. 

Kanun koyucu VUK’da gümrük vergisi uygulamasında uzlaşmaya yer 

vermemiştir. Gümrük İdaresi ile yükümlüler arasındaki uyuşmazlıkları çözümlemeyi 

amaçlayan hükümler ise 04.11.1999 tarih ve 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun “İtirazlar” 

başlığını taşıyan 12. Kısım’da yer almaktadır.79 

Gümrük Müdürlüğü’ne yaptığı düzeltme talebi reddedilen yükümlü, bu ret 

kararına karşı, idarenin bağlı bulunduğu Gümrükler Başmüdürlüğü’ne “yedi gün içinde” 

itiraz edebilir. İtiraz da bir dilekçe vermek suretiyle yapılır. Gümrük Başmüdürlüğü 

                                                           
79 Selahattin Tuncer, (2000), Gümrük Vergisi Uygulamaları ve Çözüm Yolları-I, Yaklaşım, Sayı:89, s.30. 
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dilekçedeki tüm ekleri inceleyip gerekirse Gümrük İdaresinin de görüşünü alarak 30 

gün içinde karar vermek ve yükümlüye tebliğ etmek zorundadırlar.80 

Bir vergi, resim ve harç türünün uzlaşma kapsamına alınabilmesi konusunda 

kendisine yetki verilen iki idareden biri Maliye Bakanlığı, diğeri İçişleri Bakanlığıdır. 

İçişleri Bakanlığının belirleme yetkisi, il özel idareleri ile belediyelere ait vergi, resim ve 

harçlarla; Maliye Bakanlığı’nınki ise, bunlar dışında kalanlarla ilgilidir. 

Maliye Bakanlığı, daha önce, Ek 2’nci madde ile kendisine verilen belirleme 

yetkisini, ilk olarak, 65 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kullanmıştı. Bu 

genel tebliğin uzlaşmaya konu edilmelerini kabul ettiği vergiler, gelir, kurumlar ve gider 

vergileri ile veraset ve intikal vergisidir. Daha sonra, sırasıyla, 72 sıra nolu Genel Tebliğ 

ile dış seyahat harcamaları vergisi; 79 sıra nolu Genel Tebliğle emlak alım vergisi; 89 

sıra nolu Genel Tebliğle damga vergisi; 128 sıra nolu Genel Tebliğ ile gayrimenkul 

kıymet artışı vergisi uzlaşmanın konusuna alınmış ve nihayet, 30.10.1982 gün ve 17853 

sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 147 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 

yayımlandığı tarih itibariyle VUK’un kapsamında olan her türlü vergi, resim ve harçlar 

için uzlaşma yolu açılmıştır. Maliye Bakanlığı, Ek l’inci maddenin 2’nci. fıkrası uyarınca 

yürürlüğe koyduğu Uzlaşma Yönetmeliğinin 2’nci maddesinde de aynı anlayışı 

sürdürerek, kendisine bağlı vergi dairelerinin (bağlı ve bağımsız vergi daireleriyle vergi 

daireleri başkanlıklarının) tarha yetkili olduğu bütün vergi, resim ve harçları, uzlaşma 

kapsamına almıştır. 

VUK’un Ek l’inci maddesinin 2’nci fıkrasında belirtilen, il özel idarelerine ve 

belediyelere ait vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığına verilen 

belirleme yetkisi, henüz İçişleri Bakanlığınca kullanılmamıştır.81 

 

2.1.1.3. Ceza Türü Bakımından Uzlaşmanın Konusu 

Uzlaşma kapsamında olan vergi cezaları, ikmalen, re’sen veya idarece tarh 

olunan vergilere ilişkin vergi ziyaı cezalarıdır. Vergi ziyaı cezası, vergi ziyaı suçu 

işleyenler için öngörülmüştür. Vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme 

                                                           
80 Nevzat Saygılıoğlu, (2003), Gümrük Vergisi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada Çözümü, Yaklaşım, 

Sayı: 127, s.36. 
81 Candan, a.g.e., s.275. 
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ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi 

dolayısıyla verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk 

ettirilmesi olarak açıklanabilir. Vergi kanunlarımızda bu durum vergi ziyaı suçunu 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla uzlaşma başvurusuna konu edilebilecek nitelikteki vergi 

cezası, VUK’un “Vergi Ziyaı” başlıklı 34l’inci maddesinde yazılı hallerle vergi ziyaına 

sebebiyet veren mükellef ve vergi sorumluları adına kesilen vergi ziyaı cezası olduğu 

söylenebilir.82 

Ancak vergi ziyaı cezalarının tümünün uzlaşmaya konu edilmesi de mümkün 

değildir. Vergi ziyaı cezalarının uzlaşmaya konu edilebilecek nitelikte olanları, VUK’un 

4369 sayılı Kanunun 11’inci maddesiyle 2008 yılında yapılan değişiklikle 344'üncü 

maddesinin 2’nci fıkrasına göre kesilen ve zıyaa uğratılan verginin bir katı tutarında olan 

vergi ziyaı cezasıdır. Anılan maddenin 3 üncü fıkrası uyarınca kesilen vergi ziyaı 

cezasının uzlaşmaya konu edilmesi, ek l’inci maddenin ilk cümlesindeki parantez içi 

hükme göre olanaklı bulunmamaktadır. Bu hükümde ise “344’üncü maddenin üçüncü 

fıkrası uyarınca vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyata ilişkin vergi ve cezası hariç” ifadesi 

yer almıştır.83 

Vergi ziyaına 359’uncu madde de yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde, 

vergi ziyaı cezasının üç kat; bu fiillere iştirak edenlere ise, bir kat olarak uygulanacağı 

VUK’un 344’üncü maddesinin anılan 3'üncü fıkrasında hükme bağlanmıştır. VUK’un 

359’uncu maddesi ise hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılacak, yani ceza 

mahkemeleri tarafından yargılanacak olan vergi suçları ve bunlar için belirlenen cezalarla 

ilgili “Üçüncü Bölüm”de yer alan “Kaçakçılık Suçları Ve Cezaları” başlığını 

taşımaktadır. Uzlaşmaya konu edilemeyecek olan vergi ziyaı cezası, 359’uncu maddede 

kaçakçılık suçunu oluşturduğu belirtilen eylemler dolayısıyla ziyaa uğratılan vergi 

aslının üç katı olarak kesilen vergi ziyaı cezasıyla aynı eylemlere iştirak edenlere 

uygulanan cezadır. 

2006 yılının öncesi dönemine ilişkin sonraki tarihlerde bulunan vergi 

ziyaına ait ceza geçici 27. maddeye göre kesilecektir. Burada asıl olan vergi ziyaı 

cezası bir kat ceza olmakla birlikte vergi ziyaına kanunun 359. maddesinde yazılı 
                                                           
82 Mustafa Tan, (2007), Üç Kat Vergi Ziyaı Cezası Kesilen Tarhiyatlar Uzlaşma Kapsamına Girer mi?, 

Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:223, s.29. 
83 Hasan Aykın, (1999), 4444 Sayılı Kanun Sonrası Uzlaşma Müessesesi, Maliye ve Sigorta Yorumları, 

Sayı: 303, s. 79. 
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fiillerle neden olunmuş ise üç kat olduğu belirtilmektedir. Ancak her duurumda 

uygulanacak ceza maddesinin dayanağı geçici 27. madde olacaktır. Bu maddeye 

göre yani geçici 27. maddeye göre kesilecek üç kat tutarındaki cezaların ise 

uzlaşma kapsamında olmadığını belirtir bir düzenleme ise yürürlükteki 

kanunlarda bulunmamaktadır. Bu nedenle 01.01.2006 öncesi dönemlere ait olmakla 

birlikte sonraki tarihlerde bulunan ve 359. maddede yazılı fiillerden kaynaklanan üç 

kat tutarındaki vergi ziyaı cezalarının uzlaşmaya konu edilmesi gerekmektedir.84 

Kanun maddelerindeki metinlerin sadece anlamlarına yani lafzi olarak 

baktığımızda geçici 27’nci madde uyarınca 3 kat vergi ziyaı cezası kesilen veya 

kesilecek vergi ve cezalarda tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma hükümlerinden 

yararlanılabileceği sonucu çıkmaktadır. Ancak olayın özüne baktığımızda 3 kat ceza 

kesilmesini gerektiren fiillerin 359’uncu maddeye dayandığı görülmektedir. Her ne 

kadar fiiller ortak olsa da ceza kesilmesine dayanak Kanun maddeleri farklıdır. Hal 

böyle olunca Kanun lafzını genişletici yorum yapılarak geçici 27'nci madde uyarınca 

kesilecek 3 kat vergi ziyaı cezalı tarhiyatlarda da uzlaşma yapılamayacağını söylemek 

hukuki olmayacaktır.85 

Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı 

hallerde vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun 

yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı göz önünde tutularak 

uygulanır.86 

Uzlaşma, ikmalen, re'sen ve idarece tarh edilen vergilere ilişkin vergi ziyaı 

cezalarının tahakkuk edecek miktarları üzerinde ve cezayı kesen vergi idaresi ile ceza 

muhatabı arasında geçtiği için VUK’un 367'nci maddesi uyarınca açılan kamu davasında 

yapılan yargılama sonunda bizzat ceza mahkemesince verilen ikinci tür cezalar 

(kaçakçılıkta hapis ve ağır hapis; para cezası, kaçakçılığa iştirak, bilgi vermekten 

çekinme, vergi mahremiyetini ihlal ve mükelleflerin özel işlerini yapma eylemleri 

dolayısıyla verilen hapis ve para cezaları), uzlaşma konusuna girmezler. O halde, 

yalnızca, idare tarafından kesilen, yani idari nitelikte olan cezalar hakkında uzlaşma 
                                                           
84 Raci Ün, (2008), Kaçakçılık Cezaları Uzlaşmaya Konu Edilir mi?, Yaklaşım, Sayı:183, s.52. 
85 Tan, a.g.m., s.32, Fehmi Günay (2008), 1.1.2006 Tarihinden Önceki Dönemlere İlişkin Olup Bu 

Tarihten Sonra Ortaya Çıkan Ve Vergi Kaçakçılığı Fiiline Bağlı Olarak Üç Kat Vergi Ziyaı 
Cezaı Kesilmesi Gereken Tarhiyata İlişkin Vergi Ve Cezaların Uzlaşma Müessesesi 
Karşısındaki Durumu, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, Sayı:239, s.45-52. 

86 Günay, a.g.m., s.51. 
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isteminde bulunma olanağı olduğunu söyleyebiliriz. 

Burada idari ceza derken her tür idari cezanın uzlaşmanın konusuna girdiğini de 

söyleyemeyiz. Uygulanmaları vergi idaresinin yetkisinde olan bu cezalarda yalnızca para 

cezaları uzlaşmanın konusuna girmektedir. Bu nitelikte olmayan işyeri kapatma cezası 

(Mük.md.354) ile basın ve açıklamada bulunma yaptırımı (md.5) hakkında uzlaşma 

isteminde bulunulamamaktadır.87 

Tarhiyat sonrası uzlaşmaya, VUK’un 344’üncü maddenin üçüncü fıkrası 

uyarınca vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyata ilişkin ceza hariç olmak üzere, sadece, 

ikmalen. re'sen veya idarece tarh edilen vergilere ilişkin vergi ziyaı cezaları konu 

olabilmektedir. Dolayısıyla, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat sonrası 

uzlaşma kapsamı dışında tutulmuştur.88 

Danıştay VDDK’nun vermiş olduğu bir kararda89 da uzlaşma isteminin hukuki 

dayanakları bölümünde, tebliğ edilen ihbarnamede yazılı vergi ve ceza için uzlaşma 

istendiği yazılı olmasına karşın, isteme konu yapılan vergi miktarı yazılmaksızın, 

sadece ceza miktarının belirtilmesinden, başvurunun vergi aslını kapsamadığı 

sonucunun çıkarılamayacağı anlaşılmaktadır. Yani vergi miktarı belirtilmese de ceza 

miktarı üzerinde de uzlaşılabilmektedir. 

 

2.1.1.4. Miktar İtibariyle Uzlaşmanın Konusu 

Uzlaşmaya konu edilebilecek vergi ve vergi cezasını miktar itibariyle açıkça 

sınırlayan bir hüküm VUK’un uzlaşma müessesesini düzenleyen maddelerinde 

bulunmamaktadır. Bununla birlikte, uzlaşma komisyonlarının yetkisini düzenleyen 

Uzlaşma Yönetmeliği hükümleri incelendiğinde, kimi vergi ve vergi cezası için sadece 

yetki yönünden bir sınırlamanın söz konusu olabileceği görülmektedir. 

VUK’un Ek 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasında uzlaşma komisyonlarının 

yetkilerinin yönetmelikle düzenleneceği yolunda yer alan hükümden hareketle, Maliye 

Bakanlığınca yürürlüğe konulan Uzlaşma Yönetmeliğinin “Uzlaşma Komisyonlarının 

Yetkisi” başlıklı 5’inci maddesinde, uzlaşma komisyonlarının uzlaşabilecekleri en çok 

                                                           
87 Candan, a.g.e., s.281. 
88 Erdem, a.g.m., s. 56. 
89 Dan. VDDK, 06.11.1998 tarihli, E.1997/154 ve K.1998/321 sayılı kararı. 
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vergi, resim ve harç miktarlarının genel tebliğlerle belirlenmesi esası getirilmiştir. 

Ayrıca Uzlaşma Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinde ise, Maliye Bakanlığı, 

yerel komisyonlara verilen yetki sınırını aşan her türlü vergi, resim ve harçta uzlaşmak 

üzere merkezi uzlaşma komisyonları kurmaya yetkili olduğu ifade edilmektedir.90 

 

2.1.1.5. Tarh Yöntemi, Türü Ve Miktarı Ne Olursa Olsun Uzlaşmanın Konusu 

Dışında Kalan Vergi ve Cezalar 

Bir vergi ve vergi cezasının, tarh yöntemi, türü ve miktarı bakımından uzlaşmaya 

konu edilebilecek özellikte bulunmasına karşın, yine de uzlaşmanın konusu dışında 

kalması, başka bir ifadeyle uzlaşma başvurusuna konu edilememesi söz konusu olabilir. 

Bu durumlardan birincisi, Ek 1’inci maddenin l’inci fıkrasının 4444 sayılı 

Kanunla değişik şeklinde öngörülmüştür. 14.8.1999 tarihinde yürürlüğe giren bu 

değişiklikle, VUK’un 344’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca kesilen vergi ziyaı 

cezaları, uzlaşma kapsamından çıkarılmıştır. Ancak; değişiklikle uzlaşma kapsamından 

çıkanlar, yalnızca bu ceza değildir; bu cezanın kesilmesini gerektiren tarhiyata konu 

vergi de, uzlaşma kapsamı dışındadır. Buna göre; ikmalen, re’sen veya idarece tarh 

yapılmasını gerektiren vergi ziyaı VUK’un 359’uncu maddesinde kaçakçılık suçunu 

oluşturacağı belirtilen eylemlerden doğmuşsa hem bu eylem dolayısıyla mükellefe ve 

eyleme iştirak edenlere kesilen vergi ziyaı cezası, hem de tarh edilen vergi aslı uzlaşma 

başvurusuna konu edilememektedir. 

İkinci durum ise, “uzlaşma ve cezalarda indirme” başlıklı Ek 9’uncu maddede 

düzenlenmiştir. Bu maddede yer alan düzenlemeye göre, hakkında 376’ncı madde 

hükümleri uygulanan vergi ve cezalar için uzlaşma ile ilgili bu bölüm hükümlerinin 

uygulanması mümkün değildir.91 

 

2.1.2. Uzlaşabilme Koşulları 

Uzlaşmaya varılabilmesi için uzlaşma başvurusunda bulunan kişinin vergi 

ziyaının sebebi olarak ileri sürülebilen durumlardan en az birinin varlığını iddia etmiş, 

                                                           
90 Candan, a.g.e., s.285. 
91 Candan, a.g.e., s.287. 
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uzlaşma komisyonunca da bu iddianın yerinde görülmüş olması gereklidir. Uzlaşmaya 

gidebilmek için gerekli olan bu şartları aşağıdaki gibi inceleyebiliriz. 

 

2.1.2.1. Vergi Ziyaına Sebebiyet Verilmesinin, Kanun Hükümlerine Gereği Kadar 

Nüfuz Edememekten İleri Geldiğinin İddia Olunması 

Vergiyle ilgili çıkarılan kanun hükümlerine ve vergi toplama işlevinin sağlıklı 

yürütülmesinin sağlanması amacına yönelik olarak belge düzenine ilişkin kuralların 

anlaşılabilmesi belli bir uzmanlık ve vergi ile ilgili eğitim almayı gerektirmekledir. 

Kanun hükümlerinin giderek daha teknik ve karmaşık düzenlemeler olmasında ekonomik 

hayatın zamanla gelişmesi ve kanun hükümlerinde oluşan boşlukların kötü niyetle 

kullanılmasına engel olma gayretinin etkisi büyüktür. 

Kanun koyucu, bu durumun uygulamada vergi kanunlarına göre işlem yapacak 

kişileri vergisel yükümlülükleri doğru şekilde yerine getirilmesinde zor duruma 

sokabildiğini ve zorunlu hükümleri yerine getirmek için uzman kişilere başvurmasını 

zorunlu kıldığını düşünmektedir. Hatta giderek teknik ve karmaşık hale gelen konunun 

uzmanlarının, uygulamacılarının ve hukukçularının farklı farklı görüşler sunmasına neden 

olmaktadır. Dolayısıyla bu teknik ve karmaşık hüküm ve kuralların iyi niyetli vergi 

mükellefleri tarafından da yanlış anlatılıp yanlış uygulanabilmelerine sebep 

olabilmektedir. 

Bu nedenlerle kanun koyucu, vergi ziyaının veya usulsüzlük eyleminin vergi 

mükellefinin veya ceza muhatabının kanun hükümlerine gereği kadar nüfuz 

edememelerinden ileri gelmiş olması halini, uzlaşma yapılmasını gerektiren durum olarak 

kabul etmiştir. 

Vergi mükellefinin veya ceza muhatabının kanun hükümlerine gereği kadar 

nüfuz edemeyecek durumda olduğu, eğitimine ve sosyal durumuna bakılarak 

belirlenebilir. Örneğin, yalnızca okuyup yazabilen vergi mükellefinin, fatura düzenlerken 

veya belgelerini yasal defterlerine kayıt ederken, hata yapma olasılığı fazladır.  

Bu hata vergi kaçırma kastından ileri gelmemek kaydıyla, mükellefin 

bilgisizliğinin sonucu kabul edilebilir. Buna karşılık, mesleği muhasebecilik olan vergi 

mükellefinin kendi faaliyetiyle ya da defterini tuttuğu vergi mükellefinin işlemleri ile 
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ilgili aynı tür hatalarının, kanun hükümlerine gereği kadar nüfuz edememekten ileri 

geldiklerini söylemek oldukça zordur.92 

 

2.1.2.2. Vergi Ziyaının, Vergi Usul Kanunu’nun 369’uncu Maddesinde Yazılı 

Yanılma Halinden Kaynaklandığının İddia Edilmesi 

Uzlaşabilmenin diğer koşuluna baktığımızda VUK’un “Yanılma” başlığını 

taşıyan 369’uncu maddesinde yazılı durumdan kaynaklanabileceğini görmekteyiz. Buna 

göre yetkili makamların mükellefin kendisine yazı ile yanlış izahat vermiş olmaları, bir 

hükmün uygulanma tarzı konusunda yetkili makamların görüş ve kanaatini değiştirmiş 

veya hükme ait bir içtihadın değişmiş olması hallerinde vergi cezası kesilmemektedir. 

Bu hallerden birinin bulunması yanılma hali olarak belirtilmiş ve vergi 

idaresinin ceza kesme yetkisini kullanmamasını sağlamıştır. Yanılma durumunun varlığı 

ceza muhatabı tarafından usulüne uygun şekilde kanıtlanmış olması gerekmektedir. Bu 

kanıtlama, ceza kesme yetkisine sahip vergi idaresi karşısında ve ceza kesme yetkisinin 

kullanılmasından önce yapılabileceği gibi, bu idarenin kanıtlamayı yeterli görmemesi 

durumunda yargı yerinde de yapılabilir. 

Yanılma halinin kanıtlanmasının etkisi, vergiye ilişkin olsun ya da olmasın 

sadece vergi cezası üzerinedir. Buna göre kural olarak verginin, yanılma hali dolayısıyla 

terkini mümkün değildir.93 Ancak uzlaşma müessesesi, yanılma halinin bu etkisini, vergi 

aslını da kapsayacak biçimde genişletmektedir. Diğer bir ifadeyle vergi cezalarını kaldıran 

bir etkiye sahip olan yanılma hali, uzlaşma müessesesi içerisinde, vergi aslının 

azaltılması veya kaldırılması için de sebep olarak belirtilmiştir. Yanılma halinin 

bulunduğunu iddia eden vergi mükellefi, idari ve yargısal başvurularda bulunması 

durumunda yalnızca cezadan kurtulma olanağına sahip iken, uzlaşma başvurusunda 

bulunarak, vergi aslından da kısmen veya tamamen kurtulma olanağına 

kavuşabilmektedir. 

VUK’daki düzenlemeye baktığımızda uzlaşmaya varılabilmesi için yanılma 

halinin varlığının iddia edilmesinin yeterli olduğu görülmektedir. Kanunda “iddia 

                                                           
92 Dinçer Yılmaz ve Hakan Ünlüyol, (2007), Uzlaşma Müessesinin Hukuk Devleti Açısından İrdelenmesi, 

Vergi Raporu, Sayı: 91, s. 28. 
93 Yılmaz-Ünlüyol, a.g.m., s. 29. 
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edilmesi, iddia olunması” gibi ibareler, açıklanan yanılma halinin varlığının ilgili 

tarafından iddia edilmesi, bu iddianın da uzlaşma komisyonunca yerinde görülmesi 

koşuluyla uzlaşmaya varılabileceğini anlatmaktadır. Bunun dışında sadece iddianın, 

uzlaşmayı sağlayacak etkiye sahip olduğu söylenemez.94 

 

2.1.2.3. Tarhiyatta Vergi Usul Kanunu’nun 116, 117 Ve 118’inci Maddelerinde 

Yazılı Vergi Hataları İle Bunun Dışında Her Türlü Maddi Hata 

Bulunması 

Uzlaşma gerekçelerinden biri olan bu durumu tarhiyatta vergi hatası bulunması 

ve tarhiyatta vergi hatası sayılmayan türde maddi hata bulunması olarak inceleyebiliriz. 

VUK’un 116’ncı maddesinde vergi hatası; “vergiye müteallik hesaplarda veya 

vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi 

ve alınması” olarak tanımlanmıştır. 

Bu kapsamda hesap hataları, matrah hataları, vergi miktarında hata, verginin 

mükerrer olması halidir.  Vergilendirme hataları ise, mükellefin şahsında, mükellefiyette, 

mevzuda ve vergilendirme veya muafiyet döneminde yapılan hatalar olarak VUK’da 

ifade edilmektedir. 

Tarhiyatta, yukarıda belirtilen şekilde, vergi hatası bulunması durumunda vergi 

mükellefinin VUK’un bu vergi hatasının düzeltilmesi için öngördüğü (idari ve yargısal) 

yollara başvurma olanağı vardır. Mükellef, bu yollardan, duruma göre, birini veya her 

ikisini kullanabilir. Ortada gerçekten, bir vergi hatası varsa, yapılan başvurunun olumlu 

sonuç vereceği söylenebilir. 

Vergi hatalarının düzeltilmesinde kullanılacak özel yollar varken, kanun 

koyucunun, ayrıca uzlaşma müessesinden yararlanma imkanını tanımasının nedenini 

uzlaşma müessesinin gerekçesinde aramamız gerekir. Temelinde vergi hatasının, zaman ve 

emek harcanmasına gerek olmadan ve vergi yargı organlarının işlerini artırmadan sorunu 

çözmeye çalışma düşüncesi yatabilir. 

Ancak vergi hatasına neden olan işlemin doğası gereği sakat olmasından dolayı 

düzeltme yolları haricinde uzlaşma müessesesinin kapsamına alınması hukuk sistematiğine 

                                                           
94 Candan, a.g.e., s. 291. 
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göre uygun düşmemektedir. Çünkü ortada bir hata varsa doğrudan tarh olunan verginin 

hatalı kısmının veya duruma göre tümünün terkin edilmesi gerekir. Zaten VUK’da 

öngörülen idari başvuru yolları ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda 

öngörülen yargısal başvuru yollarının amacı, bu sonucun sağlanmasıdır. Dolayısıyla hiç 

kimse, hata içerdiğine inandığı bir vergiyi aynen ödeyerek, yalnızca cezasından 

kurtulmayı düşünmez. Böyle bir durumda, ceza ile birlikte vergi aslından da kurtulmayı 

amaçlar. Bu nedenle de tarhiyatın vergi hatası içermesi veya mükellefçe böyle olduğuna 

inanılması durumunda, uzlaşma müessesesinin işletilmesi beklenilemez. Ancak uzlaşma 

başvurusunun da, mükellef ve ceza muhatapları için aynı sonucu sağlaması, bu müessesenin 

vergi hataları dolayısıyla işlerlik kazanabilmesi için gerekli hale gelmiştir.95 

Tarhiyatta vergi hatası sayılmayan türde maddi hata bulunması durumunu ise 

yine VUK’a bakarak açıklanabilir. VUK’un vergi hatalarının düzeltilmesi amacıyla 

öngördüğü idari başvuru yolları, 116, 117 ve 118’inci maddelerinde tanımlanan türdeki 

hatalar için kullanılabilir. Bu maddelerde tanımlanan türde olmayan maddi hatalar için 

kuşkusuz yargısal başvuru yollarına, süresi içerisinde olmak kaydıyla giderilebilir. 

Kanun koyucu, yukarıda vergi hataları için söylediğimiz nedenden dolayı, bu hatalar için 

de uzlaşma müessesesini işletme olanağı getirmiştir. 

Burada sözü edilen hata, VUK’un 116, 117 ve 118’inci maddelerinde belirtilen 

hesap ve vergilendirme hataları dışında kalan, ancak verginin miktarını mükellef 

aleyhine etkileyen her türlü maddi hatadır. Bu açıklamadan da anlaşılacağı gibi, 

uzlaşma olanağı oluşturacak hatanın, her şeyden önce, maddi nitelikte olması 

gerekmektedir. Hatanın maddi niteliği, belge ve defterlerde veya verginin hesaplanması 

sırasında gerçekleştirilen işlem, yazı ve hesaplarda yapılmış bulunmasıyla anlaşılır. Bu 

nitelikte olmayan, örneğin, hukuki noktalara ilişkin bulunan hatalar için, birinci bent 

hükmüne dayanılarak uzlaşma başvurusunda bulunulamaz. Uzlaşma olanağı oluşması 

için hatanın, ayrıca, vergi miktarını mükellef aleyhine olacak şekilde etkilemiş olması da 

gerekmektedir.96 

 

  

                                                           
95 Yılmaz ve Ünlüyol, a.g.m., s. 30. 
96 Candan, a.g.e., s. 291. 
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2.1.2.4. Yargı Kararları İle İdarenin İhtilaf Konusu Olayda Görüş Farklılığının 

Olduğunun İleri Sürülmesi 

Tarhiyatın ya da kesilen cezanın sebebi olarak belirtilen benzer durumlarda, yargı 

kararları ve vergi idaresi tarafından verilen kararlarda farklılıklar olabilir. Bu durumda 

mükellef kendi durumuna benzer olaydaki ilgili yargı kararlarını dayanak göstermek 

suretiyle uzlaşma müessesesinden yararlanabilmektedir. Başka bir anlatımla, vergi 

idaresinin tarh veya ceza kesme işlemini tesis ederken dayandığı durum, benzer olaylar 

dolayısıyla, söz konusu kararlarda veya idarece (Maliye Bakanlığınca veya İçişleri 

Bakanlığınca) tesis edilen işlemlerde açıklanan görüşlere göre tarh ya da ceza kesme nedeni 

olarak kabul edilmemiş olabilir.97 

Örneğin, Danıştay dava daireleri, 3946 sayılı Kanunun yürürlüğünden önceki 

dönemler için ikmalen veya re’sen yapılan vergi tarhiyatlarına konu matrah farklarına 

dayanılarak bir sonraki yıl için Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 120’nci, Kurumlar 

Vergisi Kanunun da Mükerrer 40’inci maddeleri uyarınca ikmalen veya re’sen geçici 

vergi tarhiyatı yapılamayacağı görüşündedir.98 Danıştay dava dairelerinin bu görüşüne 

karşılık, bir vergi mükellefi hakkında bir önceki vergilendirme dönemi ile ilgili olarak 

ikmalen veya re’sen hesaplanan matrah farkına dayanılarak anılan mükerrer maddeler 

uyarınca geçici vergi tarhiyatı yapılması ve buna bağlı olarak ceza uygulanması, vergi 

idaresinin yanılgıya düşerek farklı uygulama yapması durumudur. Burada vergi 

mükellefi Danıştay kararlarını dayanak göstererek uzlaşma isteminde bulunabilir. 

Farklı görüşlerin uzlaşma gerekçesi olarak sunulabilmesi için, belirtilen farklı 

görüşlerin yargı kararlarında veya idarenin genel tebliği, genelge, iç genelge ve mukteza 

gibi işlemlerinde yer almış olmaları gereklidir. VUK’da farklı görüş içeren yargı 

kararının hangi yargı düzenine mensup, hangi tür yargı yeri taraından verilmiş olması 

gerektiği yolunda bir açıklık bulunmamaktadır. Ancak verginin ikmalen, re’sen veya 

idarece tarhı sebebiyle açılan davaları çözümleme görevi İdari Yargı düzenine mensup 

vergi mahkemelerine ait olduğu bilinmektedir. Bu yargı kararlarının, vergi 

mahkemelerince veya bu mahkemelerin kararlarına karşı yapılan itiraz ve temyiz 

başvuruları dolayısıyla bölge idare mahkemeleri, Danıştay’ın vergi dava daireleri ve 

Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’nca verilen kararlar olması gereklidir. 

                                                           
97 Yılmaz ve Ünlüyol, a.g.m., s. 30. 
98 Dan. 3. D., 7.6.1991, E: 1990/2203, K: 1991/2052;  Dan. 4. D., 22.5.1991, E: 1990/2791, K: 1991/1937. 
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Ayrıca, içerdiği görüş farklılığı sebebiyle uzlaşma başvurusuna esas alınacak 

bu kararın, kesin hüküm halini almış bulunması da gereklidir. Dolayısıyla, bu yargı 

yerleri dışındaki idari yargı yerlerince veya diğer mahkemelerce verilen kararlardaki 

görüşlerle Maliye Bakanlığının (il özel idareleri ve belediyelere ait vergiler bakımından 

İçişleri Bakanlığının) dışındaki bakanlıkların örneğin Adalet Bakanlığının görüşleri, bu 

anlamda uzlaşabilme nedeni olarak düşünülemez.99 

Kanundaki düzenlemede sözü edilen “uyuşmazlık konusu olay”, tahakkuk 

edecek miktarda uzlaşılmak istenilen verginin doğumuna neden olan olay değil; 

uzlaşmaya konu edilen verginin tarhına neden olan olayın benzeri bir olayıdır. Bu benzer 

olayların uzlaşma konusu yapılabilmesi için Maliye Bakanlığından veya içişleri 

Bakanlığından çıkarılmış genel tebliğ, genelge, iç genelge ve mukteza gibi metinlerde 

açıklanmış olmalıdır.100 

 

2.1.3. Uzlaşma Komisyonlar 

Uzlaşma komisyonları, uzlaşma görüşmelerinde alacaklı vergi dairesini temsil 

eden kuruluşlardır. Bu açıdan, hukuki nitelikleri takdir komisyonunkilere göre farklılık 

göstermektedir. Takdir komisyonları, vergi idaresinin ve vergi mükellefinin 

temsilcilerinin iştirakiyle oluşan tarafsız hakem kuruluşları oldukları halde, uzlaşma 

komisyonları taraf durumundadırlar. Vergi mükellefi veya temsilcisi, uzlaşma 

komisyonunun üyesi olmadığı gibi komisyonda, mükellef kesimini temsil eden üye de 

yoktur. Mükellef veya temsilcisi, uzlaşma komisyonunun dışında ve onun karşısındadır. 

VUK’da mükellefin, uzlaşma görüşmelerinde bağlı olduğu meslek odasından 

bir temsilciyi ve 3568 sayılı kanuna göre kurulan meslek odasından bir meslek 

mensubunu bulundurabileceği öngörülmüş olsa da; söz konusu temsilci ve meslek 

mensubunun uzlaşma komisyonundaki sıfatının ne olacağı konusunda açıklık mevcut 

değildir. Bu konuda, Uzlaşma Yönetmeliği ile duruma açıklık getirilmiştir. Uzlaşma 

Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin 5’inci fıkrasında, bu kişilerin uzlaşma komisyonu 

toplantısına görüşlerini açıklamak üzere katılabilecekleri, uzlaşma ile ilgili tutanaklara 

imza atamayacakları açıklanmıştır. Buna göre, söz konusu kişilerin işlevi, yalnızca görüş 

                                                           
99 Candan, a.g.e., s. 295. 
100 Yılmaz ve Ünlüyol, a.g.m., s. 31. 
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bildirmekten ibarettir. Buna bağlı olarak bu kişilerin uzlaşma komisyonlarına katılmaları, 

komisyonların, vergi idaresini temsil eden kuruluşlar olma niteliğinde değişiklik meydana 

getirmemektedir.101 

 

2.1.3.1. Uzlaşma Komisyonlarının Oluşumu 

VUK’un ek l’inci maddesinin 2’nci fıkrasında; "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 

Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. " şeklinde ifade edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı’na tanınan bu yetki uyarınca, uzlaşma komisyonlarının 

türleri, ne şekilde kurulacağı ve üyelerinin kimlerden oluşacağı, Uzlaşma 

Yönetmeliği’nin, “Uzlaşma Komisyonlarının Teşkili” başlıklı 6’ncı maddesi 

kapsamında belirlenmiştir.102 

Uzlaşma komisyonlarının oluşumu; uzlaşma başvurusuna konu edilen verginin 

genel bütçeye veya diğer idarelere ait olmasına, il veya ilçede kurulu bulunmasına, 

kurulu bulunduğu yerde müstakil vergi dairesi olup olmamasına göre farklılık 

göstermektedir. 

 

2.1.3.1.1. Genel Bütçeye Giren Vergi, Resim Ve Harçlarla İlgili Uzlaşma 

Komisyonları 

Uzlaşma Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinde, 22.10.2005 gün ve 25974 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle yapılan değişiklikte; 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 kurulması öngörülmüştür.103 Böylece; değişiklikten önceki 

                                                           
101 Candan, a.g.e., s. 297. 
102 Tahir Erdem, (2007), Uzlaşma Komisyonları ve Yetki Sınırları, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 

Sayı: 235, s.77. 
103 Musa Kazım Ünver, (2005), Uzlaşma Gününün Ertelenmesi, Yaklaşım, Sayı: 153, s.94. 
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düzenlemede öngörülen il ve ilçe uzlaşma komisyonları kaldırılmış bulunmaktadır. 

a) Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonları 

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 halinde komisyonda 

bunların yerine görev yapanlar, malmüdürlüklerinde ise gelir şefi bulunmaması hâlinde 

yerine gelir şefliği memurlarından birisi üye olur.104 

b) Defterdarlık Uzlaşma Komisyonları 

Vergi dairesi başkanlığı bulunmayan yerlerde kurulan bu komisyon, defterdarın 

veya vekillik eden defterdar yardımcısının başkanlığında gelir müdürü ile vergi dairesi 

müdüründen oluşur. 

c) Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonu 

Vergi dairesi başkanı veya vekillik eden grup müdürünün başkanlığında, vergi 

dairesi başkanı tarafından belirlenen grup müdürleri veya müdür yardımcısı, bir gelir 

uzmanı ve şeften oluşur. Bağlı vergi dairelerinde ise mal müdürünün başkanlığında gelir 

şefi ve memurundan oluşur.105 

d) Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu 

Vergi dairesi başkanlığı bulunmayan yerlerdeki (Gelir İdaresi Başkanlığı 

tarafından belirlenen) vergi dairelerinin uzlaşma yetkisini aşan, ancak Merkezi 

Uzlaşma Komisyonuna ilişkin yetki sınırlarının altında kalan uzlaşma taleplerinin 

incelenmesi için kurulan bu komisyon, Gelir İdaresi Başkanı tarafından belirlenen 

Gelir İdaresi Daire Başkanı veya Grup Başkanlarından birinin başkanlığında, grup 

başkanları veya müdürlerden oluşur. 

Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonunun Sekretarya Hizmetleri Gelir 

Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilecektir. Vergi Dairesi Başkanlığı 

Uzlaşma Komisyonunun yetkisine giren uzlaşma görüşmelerine yönelik uzlaşma 

taleplerine ilişkin dilekçeler, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi, defterdarlık veya 

                                                           
104 Erdem, a.g.m., s.78. 
105 Zuhal Kızılot, (2008), Uzlaşma Komisyonları ve Yetki Sınırları, Yaklaşım, Sayı: 184, Nisan, s.273. 
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Gelir Yönetimi Daire Başkanlığına verilebilir. Bu dilekçenin taahhütlü postayla 

gönderilmesi de mümkündür. 

Gerektiğinde birden fazla Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma 

Komisyonu kurulabilir. Bu komisyonların kurulacağı yerler, yetki alanları, kimlerden 

oluşacağı ve sekretarya hizmetlerinin kimler tarafından yürütüleceği Gelir İdaresi 

Başkanlığı tarafından belirlenir.106 

e) 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.107 

 

2.1.3.1.2. İl Özel İdarelerinin Bütçelerine Giren Vergi, Resim Ve Harçlarla İlgili 

Uzlaşma Komisyonları 

İllerde, özel saymanlık müdürünün, özel saymanlık müdürü olmayan yerlerde 

gelir memurunun başkanlığında, valiler tarafından seçilecek iki üyeden; ilçelerde ise 

özel saymanlık gelir memurunun başkanlığında, kaymakamlar tarafından seçilecek iki 

üyeden kurulur.108 

 

2.1.3.1.3. Belediye Bütçesine Giren Vergi, Resim ve Harçlarla İlgili Uzlaşma 

Komisyonları 

Belediye bütçesine giren vergi, resim ve harçlar için belediye başkanının veya 

görevlendireceği başkan yardımcısı (büyükşehir belediyesinde genel sekreter, genel 

sekreter yardımcısı veya daire başkanı) başkanlığında, belediye gelir şube müdürü, gelir 

şube müdürü olmayan yerlerde belediye hesap işleri müdürü, hesap işleri müdürü 

olmayan yerlerde muhasebeci ile belediye encümenleri tarafından saymanlık biriminden 

seçilecek bir memur üyeden müteşekkil üçer üyeden kurulur. Uzlaşma komisyonlarının 

                                                           
106 Mustafa Çolak, (2006), Uzlaşma Hükümlerinde Yapılan Yeni Düzenlemeler, Maliye Postası, 

Sayı:617, s.102. 
107 Demirci, a.g.m., s. 157. 
108 Kızılot Z., a.g.m., s.273. 
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sekretarya hizmetlerini il özel idareleri ve belediyelerin hesap işleri ile ilgili servisleri 

yerine getirir.109 

 

2.1.3.2. Uzlaşma Komisyonlarının Yetkilerinin Kapsamı 

Maliye Bakanlığı tarafından tarhiyat sonrası uzlaşma komisyonlarının yetki 

sınırlarını tespit etmeye yönelik olarak son dönemde çıkarılmış olan 352110, 356111, 

360112 ve 372113 seri nolu Genel Tebliğler sonrasında uzlaşma komisyonlarının yetki 

sınırları belirlenmiştir. 

Söz konusu Tebliğler çerçevesinde, uzlaşma komisyonlarının oluşumunda ve 

yetki sınırlarının tespitinde ikili bir yaklaşım sergilenmiştir. Vergi dairesi başkanlığı 

kurulan ve kurulmayan yerler olmak üzere, uzlaşma komisyonları iki farklı 

kademelenme sistemi içinde yapılandırılmıştır. 

Vergi dairesi başkanlığı kurulan ve kurulmayan yerler açısından, her iki 

durumda da, ilk aşamada vergi dairesi müdürlükleri ve malmüdürlükleri 

bünyesinde oluşturulan vergi dairesi uzlaşma komisyonları yetkilidir. Dolayısıyla, 

uzlaşma konusu vergi, resim ve harç miktarı vergi dairesi müdürlükleri veya 

malmüdürlükleri bünyesinde oluşturulan uzlaşma komisyonlarının yetki sınırlarını 

aşmıyorsa uzlaşma ilgili vergi dairesi müdürlükleri veya mal müdürlükleri 

bünyesindeki komisyonda gerçekleştirilecektir.114 

Uzlaşma komisyonlarının uzlaşma yapma yetkilerinin sınırlanması ile ilgili 

olarak konu, yer ve miktar itibarıyla sınıflandırma yapılarak açıklanabilir. 

 

2.1.3.2.1. Uzlaşma Komisyonlarının Konu İtibarıyla Yetkileri 

Uzlaşma komisyonlarının yetkileri, bir vergi incelemesine dayanılarak alınacak 

olan bütün vergi, resim ve harçlar konusunda bir sınırlama yapılmamıştır. Uzlaşma 

                                                           
109 A.Ömer Arpacı, (2007), Mahalli İdarelerce Tarh Ve Tahakkuk Ettirilen Vergilerde Uzlaşma, Maliye 

Postası, Sayı:648, s. 72. 
110 15.11.2005 tarih ve 25994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır 
111 23.02.2006 tarih ve 26089 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır 
112 11.07.2006 tarih ve 26225 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır 
113 10.05.2007 tarih ve 26518 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
114 Erdem, a.g.m., s. 80. 



 

 

48 

konusu yapılabilecek ilgili bakanlıkça belirlenen vergiler bakımından sınırlı değildir. 

Diğer bir anlatımla, her uzlaşma komisyonu, diğer bakımlardan da uzlaşma başvurusuna 

konu edilebilecek nitelikteki her türlü vergi, resim ve harçla ilgili olarak uzlaşma 

yapabilir. 

 

2.1.3.2.2. Uzlaşma Komisyonlarının Yer İtibarıyla Yetkileri 

Yerel nitelikte olan il, ilçe ve belediye uzlaşma komisyonları ile vergi dairesi 

başkanlıkları uzlaşma komisyonlarının uzlaşma yapma yetkileri, tıpkı yargı yerlerinde 

olduğu gibi, belirli bir coğrafi alanla sınırlıdır. Kurulu bulundukları il, ilçe ve 

belediyelerin coğrafi sınırları dışında kalan veya içinde kalmakla birlikte başka uzlaşma 

komisyonlarının (örneğin; ilçe uzlaşma komisyonlarına nazaran il uzlaşma komisyonları) 

yetkisine giren alanlarda yetkili vergi dairelerinin tarh ettikleri vergi, resim ve harçlar 

hakkında yapılacak uzlaşma istemlerini inceleyemezler.115 

Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonları ile Defterdarlık Uzlaşma 

Komisyonlarının yetki sınırını aşan, ancak Merkezi Uzlaşma Komisyonuna ilişkin yetki 

sınırının altında kalan uzlaşma talepleri Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma 

Komisyonunca incelenip sonuçlandırılacaktır. 

Buna göre, 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 incelenip sonuçlandırılmaktadır. 

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 sonuçlandırılmaktadır. 

                                                           
115 Candan, a.g.e., s. 299. 
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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 ise Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma 

Komisyonunca incelenip sonuçlandırılmaktadır.116 

Yerel uzlaşma komisyonlarının yetkilerinin yer itibariyle sınırlı olmasına 

karşılık, Merkezi Uzlaşma Komisyonunun uzlaşma yapma yetkisi coğrafi alan olarak 

sınırlandırılmamıştır. Konu itibariyle yetkisine giren vergi, resim ve harçlarla ilgili 

olarak bütün Türkiye olarak ifade edilebilir. 

 

2.1.3.2.3. Uzlaşma Komisyonlarının Miktar İtibarıyla Yetkileri 

Maliye Bakanlığına, Uzlaşma Yönetmeliğinin 5’inci maddesi ile uzlaşma 

komisyonlarının uzlaşabilecekleri en çok vergi, resim ve harç miktarlarını, genel tebliğle, 

belirleme yetkisi verilmiştir. Bu şekilde belirlenecek miktar, ilgili uzlaşma 

komisyonunun uzlaşabileceği vergi, resim ve harç miktarının üst sınırını 

oluşturmaktadır. Bu sınırı aşan vergiler hakkında ancak bir başka uzlaşma komisyonu 

tarafından uzlaşma yapılabilir. 

VUK'un Ek l’inci maddesi ile aynı kanunun kapsamına giren ve ikmalen, 

resen 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 Bakanlığına yetki 

tanınmıştır. Bu yetki çerçevesinde, uzlaşma komisyonlarının uzlaşabilecekleri en çok 

vergi, resim ve harç miktarlarının genel tebliğler ile belirleneceği öngörülmüştür.117 

Ancak, uzlaşma komisyonlarının uzlaşabilecekleri tutarlar ile ilgili olarak ise 

hiç bir belirleme yapılmamıştır. Bu belirlemenin yapılmamış olması da uygulamada 

komisyonların tarhiyata konu vergiyi ortadan kaldırılmasına karar vermeye yetecek kadar 

yetkili oldukları düşüncesinin oluşması sonucunu doğurmuştur. Maalesef zaman zaman 

                                                           
116 10.05.2007 tarih ve 26518 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 372 seri nolu ve Uzlaşma Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle komisyonların yetkisine ilişkin VUK Genel Tebliği. 
117 Erdem, a.g.m., s. 82. 
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uzlaşma komisyonları da böyle bir yetkilerinin olduğunu düşünerek denetim elemanları 

tarafından alınması gereken vergileri tamamen kaldırabilmektedirler.118 

Kanunun bu konuda herhangi bir kayıt, sınırlama ya da ölçüt koyma 

yoluna gitmediği görülmüştür. Uygulamaya baktığımızda ise genel olarak var olan 

uygulamalardan esinlenilerek uzlaşmanın yapıldığı görülmektedir. Genel olarak 

uygulanan ise, çok zorunlu olmadıkça vergi aslında indirime (silmeye) gitmemek, 

vergi cezalarının (VUK’un 359. maddesi kapsamında olanlar hariç) % 90'nını 

(yaklaşık olarak) kaldırmak, silmek şeklindedir. Uygulama böyle olunca, 

komisyonların raporları okuyup, değerlendirdikten sonra raporun gereği olan 

uzlaşma önerisini getirmekten çok, genel uygulama yönünde mükellefe öneride 

bulunmaktan ibaret kalmaktadır. Ayrıca, uzlaşma komisyonlarında uzlaşılan 

konunun özelliğine yönelik uzlaşma tutanağında gerekçeli bir karar söz konusu 

olmamaktadır. Genel uygulamada, tüm uzlaşma tutanakları, tutarlar dışında hemen 

hemen aynı yazılı metni içermektedir.119 

Maliye Bakanlığınca, yetki, uzlaşma komisyonunun bulunduğu grup, il ya da 

ilçede kurulu olup olmadığı ve kurulu bulunduğu yerde müstakil vergi dairesi bulunup 

bulunmadığı hususları nazara alınarak kullanılmaktadır. Belirlenen azami miktarın 

üzerinde kalan vergi, resim ve harçlarla ilgili uzlaşma taleplerini inceleme yetkisi 

Merkezi Uzlaşma Komisyonunun yetkisine bırakılmaktadır. Bu bakımdan, Merkezi 

Uzlaşma Komisyonunun miktar itibariyle uzlaşma yapma yetkisi, diğer uzlaşma 

komisyonlarının miktar itibariyle yetkilerinin bittiği yerde başlamakta ve sonsuza kadar 

uzanmaktadır.120 

25974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan değişiklikler nedeniyle 352 sıra nolu Maliye 

Bakanlığının tebliğinde uzlaşma komisyonları, vergi dairesi başkanlığı kurulan ve 

kurulmayan yerlere göre yeniden kurulmuştur. Ayrıca uzlaşma komisyonları, vergi 

dairesi uzlaşma komisyonu, defterdarlık uzlaşma komisyonu, vergi dairesi başkanlığı 

uzlaşma komisyonu, vergi daireleri koordinasyon uzlaşma komisyonu ile Merkezi 

Uzlaşma Komisyonu olarak yeniden belirlenmiştir. 
                                                           
118 Serkan Özyurt, (2001), Uzlaşma Komisyonlarının Yetkileri Sınırsız mıdır?, Vergi Dünyası, Sayı: 237, 

s. 77. 
119 Ahmet Erol, (2007), Uzlaşma Komisyonlarının Tutarsal Uzlaşma Sınırı, Yaklaşım, Sayı: 179, s.29. 
120 Candan, a.g.e., s. 301. 
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Bu belirleme çerçevesinde İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ile birlikte vergi 

dairesi başkanlıkları, bünyelerinde oluşturulan uzlaşma komisyonlarının yetki 

sınırlarının tespiti bakımından  beş gruba ayrılmıştır. 

 

Tablo 2.1: Vergi Dairesi Başkanlıklarının Gruplandırılması 

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı İstanbul 

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 

 Kaynak: 352 sıra nolu VUK Genel Tebliği 

 

Uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergi miktarı da 

aşağıdaki gibi tespit edildiği görülmektedir. 

 

Tablo 2.2: Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulan Yerlerde Vergi Dairesi Başkanlığı 

Uzlaşma Komisyonlarının Yetki Sınırları 

 
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 

 
Kaynak: 352 sıra nolu VUK Genel Tebliği 

 



 

 

52 

Tablo 2.3: Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulan Yerlerde Vergi Dairesi Uzlaşma 

Komisyonlarının Yetki Sınırları 

 

Vergi Dairesi Müdürlüğü Bünyesinde Kurulan 
Uzlaşma Komisyonları : 

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 

  

Mal Müdürlükleri Bünyesinde Kurulan Uzlaşma 
Komisyonları : 

 

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 
 
Kaynak: 352 sıra nolu VUK Genel Tebliği, 356 sıra nolu VUK Genel Tebliği 

 

Tablo 2.4: Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulmayan Yerlerde Uzlaşma Komisyonlarının 

Yetki Sınırları 

  Vergi, Resim ve Harçlar(TL) 

Defterdarlık Uzlaşma Komisyonu 50.000 

Vergi Dairesi Müdürlükleri 15.000 

Malmüdürlükleri 3.000 
 
Kaynak: 352 sıra nolu VUK Genel Tebliği, 360 sıra nolu VUK Genel Tebliği 
 

 

Yukarıdaki tablolarda görüldüğü gibi 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 sonuçlandırılması gerekmektedir. 
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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 sonuçlandırılması gerekmektedir. 

Vergi dairesi başkanlığı uzlaşma komisyonları ile defterdarlık uzlaşma 

komisyonlarının yukarıda belirtilen yetki sınırlarını aşan uzlaşma talepleri, Merkezi 

Uzlaşma Komisyonu tarafından incelenmesi gerekmektedir. Buradaki uzlaşma yetkisi 

ise sınırsız bir şekilde kullanılabilmektedir.121 

 

2.1.3.3. Uzlaşma Komisyonlarının Toplanması Ve Uzlaşmaya Katılabilenler 

Uzlaşma görüşmesinde tarafların karşılıklı katılımı esas olmakla birlikte, 

yükümlünün görüşmeye katılmaması ya da katılmasına rağmen tutanağı imzalamaması 

durumunda uzlaşma temin edilmemiş sayılır. Uzlaşma komisyonları, üye tam sayısı ile 

yani bir başkan ve iki üyenin huzuru ile toplanırlar ve çoğunlukla karar verirler. 

Komisyon başkan ve üyelerinin herhangi bir nedenle görevleri başında bulunmamaları 

halinde, bunlara vekalet edenler komisyonda görev yaparlar.122 

Mükellef, kendinden başkaca uzlaşma görüşmelerinde bağlı olduğu meslek 

odasından bir temsilci ve 3568 sayılı SMMM ve YMM Kanunu'na göre kurulan meslek 

odasından bir meslek mensubu bulundurabilir. Bu kişiler uzlaşma komisyonu 

toplantısında görüşlerini açıklamak için katılabilirler, ancak tutanakları mükellef veya 

noterden alınan vekaletnameye dayanarak vekili imzalar. Uzlaşma komisyonları yargı 

organı olmadıkları için mükellef adına hareket edecek kişinin avukat olması şart olmayıp 

Noterlik Kanunu'nun 60. maddesi uyarınca düzenlenen ve tarh edilecek vergi ve kesilecek 

cezalar üzerinde uzlaşmaya yetkili oldukları şerhini taşıyan resmi vekaletnameye sahip 

kişi olması yeterlidir. Zaten avukatlar, resmi vekâletname olmadan 3568 sayılı Kanunla 

kurulan meslek odası mensubu da olmadıklarından uzlaşmada mükellefleri temsil 

edemezler.123 

 

                                                           
121 352 sıra nolu VUK Genel Tebliği. 
122 Tahir Erdem, (2008), Türk Vergi Sisteminde Uzlaşma, TÜRMOB Yayınları-311, s.85. 
123 Şafak Ertan Çomaklı, (2008), Vergi Uyuşmazlıklarında Uzlaşmaya Katılan Taraflar ve Avukatlar İçin 

Getirilen Yeni Düzenleme, Yaklaşım, Sayı: 182, s.304. 
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Bununla birlikte 379 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 

uygulamada, uzlaşma görüşmelerine mükellef veya ceza muhatabı ile birlikte hukuki 

yardımda bulunmak üzere avukatların da katılmalarının mümkün olduğu belirtilmiştir.124 

3568 sayılı Kanunu'na göre yetki almış meslek mensuplarına ve avukatlık 

kanununa göre yetki verilen avukatlara uzlaşma görüşmelerinde ibraz etme 

zorunluluğu getirilen belgelerde bundan böyle (bu Tebliğ'in 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 

Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülmüştür.125 

 

2.1.3.4. Uzlaşma Komisyonlarının Kararlarının Hukuki Niteliği 

Uzlaşma komisyonlarının kararlarının hukuki niteliği, kararın verilmesi 

sırasında, vergi idaresinin temsilcisi konumunda olup olmamalarına göre farklılık 

gösterir. Daha öncede değinildiği gibi, uzlaşma komisyonları, uzlaşma görüşmeleri 

sırasında, vergi idaresini temsil ederler. Yani buradaki temsil yetkisi vergi idaresinin 

temsil edilmesidir. Uzlaşma başvurularının, Uzlaşma Yönetmeliği’nin 10’uncu 

maddesinde yazılı yönlerden ön incelemeye tabi tutulması sırasında ise, takdir 

komisyonuna benzer bir nitelik göstermektedir. Bu inceleme sırasında, vergi idaresinin 

temsilcisi gibi değil de, vergi idaresinden bağımsız herhangi bir idare gibi hareket ettikleri 

görülmektedir.126 

 

2.1.4. Uzlaşma Talebi 

Uzlaşma talebi için mükellefin bizzat veya resmi vekaletine sahip vekili 

aracılığı ile ve yazı ile yetkili uzlaşma komisyonuna müracaat etmesi gerekmektedir. 

Tüzel kişilerle, küçüklerin, kısıtlıların, ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin ise kanuni 

temsilcilerinin müracaatı yapmalıdır. Uzlaşma talebine ait dilekçe, mükellefin bağlı 

                                                           
124 379 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği, Resmi Gazete Tarihi: 05.01.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26747. 
125 Çomaklı, a.g.m., s.304. 
126 Candan, a.g.e., s. 304. 
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olduğu vergi dairesinin bulunduğu il veya ilçede bulunan uzlaşma komisyonuna verilir. 

Uzlaşma komisyonlarının, kendiliklerinden, vergi idaresi ile vergi mükellefini veya ceza 

muhatabını uzlaşmaya davet etme yetkileri bulunmamaktadır.127 

 

2.1.4.1. Uzlaşma Talebinde Bulunma Hakkının Kullanılışı 

Tam ehliyetli gerçek kişi olan vergi mükellefleri ve ceza muhatapları, uzlaşma 

başvurusunda bulunma hakkını bizzat kullanabilecekleri gibi, iradi olarak tayin 

edecekleri vekilleri aracılığıyla da kullanabilirler. Vekil aracılığıyla uzlaşma 

başvurusunda bulunulması durumunda, Uzlaşma Yönetmeliği’nin 7’nci maddesinin ilk 

cümlesi, vekilin resmi vekaletname ile tayin edilmiş olması koşulunu aramıştır. 

Uzlaşma talep edilirken herhangi bir ön şart ileri sürülmesi mümkün değildir. 

Örneğin, cezanın tamamen kaldırılması şartıyla vergi aslında uzlaşma istenemez. Ancak 

vergi aslını aynen kabul, fakat uygun taksitlerle ödeyeceğini bildiren mükellefin, bu 

talebi ön şart niteliğinde sayılmaz ve ceza için uzlaşma yapılabilir.128 

Gerçek kişilerden medeni hakları kullanma ehliyeti tam olmayanların 

(küçüklerin ve kısıtlıların) vergi mükellefi olmaları durumunda, bunlar adına uzlaşma 

talebinde bulunma hakkı kanuni temsilcileri (veli-vasi-kayyım) tarafından kullanılabilir. 

Vergi mükellefinin tüzel kişi, vakıf veya cemaat olması durumunda ise, bunlar 

adına kanuni temsilcileri uzlaşma talebinde bulunabilir, uzlaşma görüşmelerine katılarak 

uzlaşma yapabilir. Kanuni temsilcinin kim olduğu, vergi mükellefi olan kurumun özel 

kanununda, ana sözleşmesinde veya mevzuatında gösterilmiştir. 

Uzlaşma Yönetmeliği’nin 7’nci maddesi, uzlaşma başvurularının yazılı olması 

koşulunu aramıştır. Sözlü yapılan başvuruların hukuki herhangi bir sonuç doğurmaları 

mümkün değildir. Yazılı olması uzlaşma başvurusunun dilekçe ile yapılmasıdır.129 Posta 

ile gönderilen uzlaşma dilekçelerin ise postaya veriliş değil idareye varış tarihinin 

başvuru tarihi olarak dikkate alındığı kabul edilmektedir.130 

 
                                                           
127 Demirci, a.g.m., s. 157. 
128 Sivrikaya, a.g.m., s. 162. 
129 Burak Tecim ve Ali Han, (2006), Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Nedir? Kimler Tarhiyat Sonrası Uzlaşma 

Talep Edebilir?, Maliye Postası, Sayı: 621,  s.106. 
130 Vefa Hatipoğlu, (2006), Tarhiyat Sonrası Uzlaşma, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı: 24, s. 168. 



 

 

56 

Uzlaşma talebi, başvuru dilekçesinin mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine 

veya uzlaşmaya yetkili komisyonların sekretarya hizmetlerini yürütmekle görevli birime 

verilmesiyle yapılmaktadır. Sekretarya 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 

getirilmektedir.131 

Uzlaşma talep edilebilmesi için; inceleme elemanı, vergi inceleme raporunu 

yazacak ve bağlı bulunduğu birime verecek, bağlı bulunduğu birim de okuma 

komisyonuna raporu intikal ettirecek ve rapor okuma komisyonu, sırası geldiğinde 

raporu okuyacak ve bulduğu hataları inceleme elemanına bildirecektir. İnceleme 

elemanı, rapor okuma komisyonunun hatalı bulduğu hususlara katılıyorsa, raporunu 

değiştirip komisyona sunacak, rapor okuma komisyonunda okunan ve işleme 

konulması istenen “vergi inceleme raporu” ilgili vergi dairesine gönderilecek ve 

ilgili vergi dairesi ise raporda belirtilen matrah farkı üzerinden, vergi-ceza 

ihbarnamelerini hazırlayıp, mükellefe ya da ceza sorumlusuna tebliğ edecektir.132 

Uzlaşma günü en az 15 gün önceden mükellefe bildirilmelidir. Ancak 

mükellefin, vergi ve ceza ihbarnamesinin tebliğini beklemeden vergi incelemesinin 

devam ettiği süreçte de uzlaşma istemesi mümkündür.133 

Ayrıca mükellefin ve idarenin dikkatinden kaçan ve yapılmış uzlaşmanın 

hatalı olduğuna açıkça delalet eden bir husus ortaya çıkabilir. Örneğin, inceleme 

raporuna veya takdir komisyonu kararına dayanıyor ve bunlarda bir hata söz konusu 

olmasına rağmen uzlaşma yapılmış veya inceleme raporu veya takdir komisyonu 

kararı dışında TSU tutanağında hata olmasına rağmen uzlaşma yapılmış olabilir. 

Bunun gibi durumlarda, inceleme yeniden yapılmalıdır. Takdir komisyonu da 

hatalı kararını gözden geçirerek bir kez daha toplanmalı ve yeni bir karar vermelidir. Bu 

durumda hatalar giderilmiş olacaktır. Mükellefin bu talebi vergi idaresince kabul 

                                                           
131 Candan, a.g.e., s. 305-309. 
132 Şükrü Kızılot, (2008), Defterleri İncelemeye Alınanların Uzlaşma İsteminde Bulunulabileceği, 

Yaklaşım, Sayı: 183, s.25. 
133 Akşehir, a.g.m., s.169. 
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edilirse yeniden düzenlenen bir inceleme raporuna ve yeni takdir komisyonu kararına 

göre uzlaşma prosedürü yeniden başlayacak ve uzlaşmada yeniden yapılacaktır.134 

 

2.1.4.2. Kısmi Uzlaşma Talebi 

Uzlaşma Yönetmeliğinin 7’nci maddesinde, "Uzlaşma talebi, ihbarnamede 

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

talebinde bulunulamaz." şeklinde bir düzenleme yer almaktaydı.135 Bu yönetmelik 

hükmüne göre, uzlaşma başvurusunda bulunmak isteyen mükellefler, başvuru 

dilekçesinde, mutlaka, ihbarnamede yazılı vergi ve cezanın tamamını göstermek ve bu 

miktarın tamamında uzlaşma istediklerini belirtmek zorundaydılar. Yani, ihbarnamede 

yazılı verginin ve ona bağlı cezanın yalnızca bir kısmını göstererek, bu miktarla sınırlı 

uzlaşma talebinde bulunmaları olanaklı değildi. Aksi takdirde, uzlaşma talepleri, 

Uzlaşma Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine göre incelenmeksizin reddi söz konusu 

olmaktaydı. 

Ancak, tarhiyat sonrası uzlaşmada kısmi uzlaşma imkanını ortadan kaldıran 

yönetmelikteki söz konusu düzenlemenin iptali için açılan davada, kanunla getirilen 

kısmi uzlaşma olanağının, idarece yapılan düzenleme çerçevesinde, tarhiyat sonrası 

uzlaşmada yönetmelikle ortadan kaldırılması şeklinde yorumlanmıştır. Bu durumun, 

idarenin uygulamaya ilişkin genel ve objektif kurallarının kanuna aykırı olmamak 

şartıyla kendisine tanınan sınırlar içinde kullanması gerektiği şeklinde açıklanan ilkenin 

ihlali sonucunu doğurduğu şeklindeki yaklaşımı ile Danıştay Dördüncü Dava Dairesi136 

tarafından “…. tarhiyat sonrası uzlaşmada kısmi uzlaşma talebinde bulunulamaz” 

şeklindeki düzenleme kanuna aykırı bulunarak iptal edilmiştir.137 

Verginin matrah farkları itibarıyla bölünebildiği durumlarda kısmi uzlaşmaya 

olanak sağlanması da uzlaşma müessesesinin sadece vergi tutarları ile ilgilendiğini 

göstermekte olduğu sonucuna ulaşılabilir. Vergi incelemesine konu tarhiyatların dikkate 

alınıp görüşüldüğü bir müessesede işin esasının bölünmesinden 

bahsedilemeyeceğinden, kanun koyucu matrah farkları itibariyle bölünebilen 
                                                           
134 D.Erkan Ateşli, (2000), Uzlaşma Hataları ve Çözüm Yolları, Yaklaşım, Sayı: 89, s.176. 
135 Bülent Ak, (1999), Kısmi Uzlaşma Olanağı Kısmen Kaldırıldı, Yaklaşım, Sayı: 78, s. 92. 
136 Dn. 4. D.'nin, 14.06 2000 tarih ve E.1995/5635, K. 2000/2810 sayılı Kararı. 
137 Tahir Erdem, (2005), Vergi Cezalarında Uzlaşma Mümkün mü?, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 204, 

s.94. 
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durumlarda kısmi uzlaşmaya olanak sağlamıştır.138 

VUK’un Ek 1’inci maddesinin 4369 sayılı Kanunla değişik şeklinin ilk 

fıkrasında, “Uzlaşma konusu verginin matrah farkları itibariyle bölünebildiği 

durumlarda uzlaşma sadece toplam matrah farkının bu bölümüne isabet eden vergi 

kısmı için de yapılabilir.” düzenlemesine yer verilmiştir. Bu düzenleme, Uzlaşma 

Yönetmeliği’nin düzenlemesinin aksini, yani kısmi uzlaşma başvurusunda 

bulunulabileceğini ifade etmektedir. 

Mükellefler, haklarında düzenlenecek vergi inceleme raporlarında eleştiri 

konusu yapılan hususlara ilişkin olarak, eleştiri konularından sadece birisi ya da bir kaçı 

için uzlaşma talebinde bulunurken, diğer eleştiri konularına ilişkin olarak yargı yoluna 

başvurabileceklerdir. 

VUK’un Ek 1’inci maddesinde kast edilen sadece ikmalen ve re'sen vergi 

tarhiyatı ayrımı olmayıp, aynı tarhiyat türü içerisinde yer alan farklı eleştiri konularını 

da kapsamakladır. Uygulamada kısmi uzlaşma müessesesi mükellefler tarafından pek 

tercih edilmemekte, uzlaşma komisyonları da kısmi uzlaşma yapmaya istekli 

davranmamaktadır. Kısmi uzlaşmanın mükellefler tarafından tercih edilmemesinin en 

büyük sebebi, vergi yargısında dava açma hakkının genellikle yapılan tarhiyatın tümü 

için kullanılması ve davanın mükellef lehine sonuçlanması halinde mahkemelerin 

genellikle yapılan tüm tarhiyatın terkin edilmesi yönünde karar veriyor olmasıdır. 

Bu durumda vergi inceleme raporlarında eleştiri konusu edilen matrah 

farklarının bir kısmı için uzlaşmaya gidip bir kısmı için yargı yolunun tercih 

edilmesinin mantığı kalmamaktadır. Mükellefin düşüncesine göre, eğer davayı 

kazanacak olursa, önceden uzlaşma yoluyla ödediği tutar boşa gitmiş olacaktır. Çünkü 

yargıda genellikle yapılan tarhiyatın tümü düşmektedir. Dolayısıyla mükellef kendini 

haklı gördüğü tek bir eleştiri konusu olsa bile uzlaşmaya yanaşmayıp yargı yoluna 

başvurma hakkını kullanmaktadır. Mükellef eğer tüm eleştiri konuları için de davayı 

kaybetme ihtimalini yüksek görüyorsa, zaten riske girmeyip tüm eleştiri konuları için 

uzlaşma talep etmektedir.139 

                                                           
138 Mehmet Küçükkaya ve Gökçe Sarısu, (2008), Vergi İhtilafında Uzlaşmanın Vergiselliği, Yaklaşım, 

Sayı:185, s.290. 
139 Onur Elele, (2008), Vergi Hukuku Açısından Kısmi Uzlaşma ve Kısmi Dava Açma Hakkının 

İrdelenmesi, Yaklaşım, Sayı: 185, s.118. 
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Uzlaşmaya konu edilen verginin yalnızca bir kısmında uzlaşmak, böyle bir 

hüküm olmadan da mümkündür. Bunu uzlaşmanın anlamından çıkarabiliriz. Mükellef, 

verginin bir kısmını kabul eder, vergi idaresi de, mükellefçe kabul edilen vergiden 

fazlaya ilişkin talebinden vazgeçer. İradeler bu yönde uyuştuğundan, uzlaşma sağlanmış 

olur. Bu şekilde varılan uzlaşmada, mükellefin kabul ettiği veya vergi idaresinin 

vazgeçtiği vergi miktarı, doğal olarak, matrah farklarından yalnızca birine veya 

birkaçına da ilişkin olabilir. Bu doğal sonucun kanunda ayrıca gösterilmesinin, bir anlamı 

olamaz. Bu nedenle cümle, kısmi uzlaşmaya varılmasına değil, kısmi uzlaşma istemiyle 

başvuruya olanak tanıdığı şeklinde anlaşılmaya daha uygundur. 

Kısmi uzlaşma düzenlemesinde VUK’un Ek 1’inci maddesinde iki şart 

öngörmektedir. İlk şart, ihbarname ile duyurulan verginin matrahının, matrah farkları 

şeklinde ayrılabilir olmasıdır. Gelir vergisinde, matrahı oluşturan kazancın ticari, zirai, 

mesleki vs. gibi birden fazla gelir unsurundan oluşması durumu örnek verilebilir. Aynı 

şekilde, birden fazla emtia türünden veya birden fazla inşaattan hareketle matrah farkı 

bulunmuş olunması halinde de, ayrılabilir matrah farklarından söz edilebilir. 

İkinci şart, verginin bu matrah farkları itibariyle bölünebilir olmasıdır. Yani, 

matrah farklarına göre ayrı ayrı vergi hesaplandığında, ihbarnamede yazılı toplam vergi 

miktarında bir değişiklik olmamalıdır. Böyle bir bölünebilirlik, ancak düz oranlı vergiler 

için söz konusudur. Bu tür vergilerde, toplam vergi miktarı, hangi sayıda matrah farkına 

bölünürse bölünsün, toplam miktarda bir değişiklik olmaz. Buna karşılık, artan oranlı 

vergilerde, toplam matrah kalemlere ayrılarak vergi hesaplandığında, verginin daha alt 

dilimlerden hesaplanması gerekebileceğinden, her matrah kalemi için ayrıca hesaplanan 

vergiler toplandığında, toplam vergi miktarına ulaşılması mümkün olmayabilir. Bununla 

birlikte; matrahın, kalemlere ayrılmasına karşın, vergilendirildiği dilim değişmiyorsa, 

toplam vergi miktarının, düz oranlı vergilerde olduğu gibi, matrah farkları itibariyle 

bölünebilmesi mümkün olabilir.140 

Matrah farkları itibariyle verginin bölünebilmesi halinde, mükellef isterse, bu 

matrah farklarına isabet eden vergi miktarlarının biri veya birkaçı üzerinde uzlaşma 

başvurusunda bulunup, diğerlerini ödeme ya da idari davaya konu etme yoluna gidebilir. 

                                                           
140 Mustafa Çolak, (2000), Uzlaşmada Tartışmalı Birkaç Konu, Yaklaşım, Sayı:95, s.167.  
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Kanunun söz konusu düzenlemesi, mükellefe bu olanağı tanımaktadır.141 

 

2.1.4.3. Uzlaşma Başvurusunda Bulunma Süresi 

Hakkında vergi veya ceza tahakkuk eden mükellefler, vergi/ceza 

ihbarnamesinin kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde uzlaşma 

talep etme veya dava açma yoluna gidebilirler. Süresi içinde uzlaşma talebinde 

bulunan mükellef, uzlaşma talep ettiği vergi için ancak uzlaşmanın gerçekleşmediği 

veya temin edilemediği durumda dava açma yoluna gidebilir.142 

3239 sayılı kanunla yapılan değişiklikten önce, ayrıca gün olarak süre 

gösterilmemiş, uzlaşma talebinde bulunma süresi, başvuruya konu olan üzerinde 

uzlaşılmak istenilen vergi ve vergi cezasına karşı vergi mahkemesinde dava açma 

süresine bağlanmıştı. Uzlaşma talebinin, bu süre içerisinde yapılması gerekmekteydi. Bu 

düzenleme biçimi, idari dava açma süresini durduran durumların bulunması nedeniyle, 

uygulamada farklı kararların verilmesine yol açtı. Bu durum, kanun koyucuyu, ilgili 

hükmü değiştirerek, uzlaşma başvurusunda bulunma süresini idari dava açma süresine 

bağlılıktan kurtarmaya götürdü. 

30 günlük süre, vergi ihbarnamesinin tebliği tarihinde itibaren başlamaktadır. 

Ayrıca, uzlaşma başvurusunda bulunma süresinin işlemeye başlayabilmesi için, vergi 

ihbarnamelerinin tebliğinin VUK’da yer alan hükümlere uygun olarak yapılmış bulunması 

gerekir. Tebligatın söz konusu hükümlerde öngörülen usullere aykırı olarak yapılması 

durumunda, 30 günlük uzlaşma başvurusunda bulunma süresi işlemez veya ilgilinin 

ihbarnamelerden haberdar olduğunu bildirdiği ya da iddia ettiği tarih esas alınarak süre 

hesabı yapılır. Örneğin, ihbarnamelerden 2 Kasım 2008 tarihinde usulüne aykırı olarak 

yapılan tebligattan 3 Aralık 2008 tarihinde haberdar olan vergi mükellefi veya ceza 

muhatabının 22 Aralık 2005 tarihinde yapacağı uzlaşma başvurusu, tebliğ tarihine 

nazaran 30 günlük sürenin geçmiş bulunmasına karşın, süresinde yapılmış kabul edilir.143 

Dava açma süresi ile ilgili olarak İdari Yargılama Usulü Kanunu ve bazı 

Danıştay kararlarına baktığımızda dava açma süresinin mücbir sebep durumunda 

                                                           
141 Candan, a.g.e., s. 312. 
142 Kazım Karaca, (2008), Mücbir Sebeplerin Uzlaşma ve Dava Açma Sürelerine Etkisi, Yaklaşım, Sayı: 

184, s. 166. 
143 Candan, a.g.e., s. 314. 
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uzayıp uzamayacağı hakkında kesin bir sonuca varılamadığı görülmektedir. 

Danıştay 3. dairesinin bir kararında144, “vergi usul kanunu ile vergi ödevlerinin 

yerine getirilmesine ilişkin süreleri keseceği öngörülen mücbir sebep hallerinin vergi 

mahkemesinde dava açma süresini etkilemeyeceği” yönünde değerlendirme yapılmıştır. 

Danıştay 4.dairesinin bir kararında145 ise, “Danıştay kararlarında, kanunlarda 

belirtilmediği halde, hukuki ve fiili engellerin dava süresini uzatan veya işlemesini 

durduran sebepler olarak kabul edilmesiyle, mücbir sebeplerin dava açma süresinin 

işlemesini etkileyeceği görüşü kuvvet kazanmaktadır. Özellikle doğal afet gibi, kişilerin 

iradeleriyle değiştiremeyecekleri veya önleyemeyecekleri durumlarda mücbir sebep 

halinin nazara alınmayarak dava açma süresinin işlediğini kabul etmenin haklı bir 

nedeni olamaz.” yönünde bir değerlendirme yapılmıştır. 

Uzlaşma görüşmesine mücbir sebep nedeniyle katılamayan mükellef ile 

uzlaşma görüşmesine katılarak uzlaşmaya varılamaması sonucu komisyonun nihai 

teklifini kabul etmek isteyen mükellefin durumu tamamen farklıdır. Uzlaşma 

görüşmesine mücbir sebep nedeniyle katılamayan mükellefe yeniden bir uzlaşma 

günü tayin edilmesi konusunda idare, mükellef lehine uygulama yapmaktadır. 

Sonuç olarak tarihi idare belirlediğinden yeniden bir tarih belirlenmesinde 

yasal olarak yanlışlık da yoktur. Ancak, nihai teklifin kabul edilmesinin dava açma 

süresine bağlanmış olması nedeniyle, idarenin kendiliğinden dava açma süresini uzatma 

sonucunu doğuracak bir işlem yapmasını doğru kabul etmek zordur. Uzlaşmaya 

varılamaması sonucu komisyonun nihai teklifini kabul etmek isteyen mükellef, dava 

açma süresi geçtikten sonra mücbir sebep nedeniyle dilekçe veremediği şeklinde 

müracaat ettiğinde bu talebinin kabul edilmemesi yönündeki görüşler ağırlık 

kazanmaktadır.146 

 

2.1.4.4. Uzlaşma Başvurusunun İdari Davaya Etkisi 

Vergi mükellefi veya ceza muhatabı tarafından uzlaşmaya varılabilmesi için 

ileri sürülebilecek nedenlerden çoğu, idari yargı yerlerince verilecek iptal ya da terkin 

                                                           
144 Dan. 3. D.'nin, 05.10.2006 tarih ve E. 2006/1488, K.2006/2447 sayılı kararı. 
145 Dan. 4. D.'nin, 20.06.1996 tarih ve E. 1995/6183, K.1996/2698 sayılı kararı. 
146 Karaca, a.g.m., s. 171. 
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kararına dayanılarak yapılabilecek hukuka aykırılık halleridir. İlgili, bu hukuka aykırılık 

iddialarını vergi mahkemesinde açacağı bir idari davada ileri sürerek, vergi idaresi ile 

arasındaki mevcut uyuşmazlığın giderilmesini sağlayabilir. 

Vergi mükellefinin veya ceza muhatabının, uzlaşma talebinde bulunma ve idari 

dava açma konusunda tam bir seçim hakkı vardır. Bu konuda mükellefin önce uzlaşma 

talebinde bulunarak, uzlaşılamaması durumunda idari dava açma gibi bir zorunluluğu 

yoktur. Ancak, uzlaşma talebinde bulunmak istediği takdirde, bunu mutlaka vergi/ceza 

ihbarnamesinin kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde yapmak 

zorundadır. Mükellef tarafından aynı vergi 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. Uzlaşmanın 

vaki olması halinde mükellef, uzlaşmaya varılan vergi ve bu vergiye göre düzeltilen 

cezaya karşı dava açamaz. 

Uzlaşmanın gerçekleşmemesi halinde mükellef, tarh edilen vergiye veya kesilen 

cezaya, uzlaşmanın gerçekleşmediğine dair düzenlenen ve kendisine tebliğ olunan 

tutanağın tebliğinden itibaren genel hükümler çerçevesinde ve yetkili vergi mahkemesi 

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

bu süre tutanağın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün olarak uzar.147 

Uzlaşma başvurusu ile idari dava yolunun birlikte denenmesi durumunda, 

uzlaşma başvurusunun incelenmesine öncelik tanımak, bu başvuruya ilişkin görüşmeler 

olumsuz olarak sonuçlanmadan, idari davaya devamı engellemek amacıyla 

düzenlenmiştir. Uyuşmazlığın tarafları arasında uzlaşma olasılığı varken yargısal 

işlemlere devam edilmesi, doğru kabul edilmeyen bir uygulama olduğu gibi gerekli bir 

uygulama da değildir. 

 

2.1.5. Ön İnceleme 

Günümüzde vergiler, genellikle mükelleflerin beyan ettikleri matrahlar 

üzerinden alınmaktadır. Ancak, idare yalnızca bu beyanlarla yetinmemekte, zaman 

zaman mükelleflerin beyanının gerçeğe uygun olup olmadığını, vergi incelemesi 

                                                           
147 Karaca, a.g.m., s. 167. 
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yapmak suretiyle araştırmaktadır. Vergi incelemesi, bir vergi yükümlüsünün işi ile ilgili 

vergiyi doğuran olayı ve bu olaya ilişkin tüm işlemlerinin ayrıntılı olarak doğruluğunun 

araştırılmasıdır.148 

Uzlaşma Yönetmeliğinin 10’uncu maddesine göre uzlaşma komisyonlarına 

verilen veya posta ile taahhütlü olarak gönderilen uzlaşma dilekçeleri üzerine sekretarya,  

talebi komisyona intikal ettirmeden önce talebin uygun şekilde ve süresi içinde yapılıp 

yapılmadığını, uzlaşmanın komisyonun yetkisi içinde bulunup bulunmadığını inceler. 

Bu inceleme sonucunda, uzlaşma talebinin süresi içinde ve usulüne uygun 

şekilde yapılmadığının veya komisyonun yetkisi dışında bulunduğunun tespiti halinde 

talep reddedilir. Böylece gereksiz emek ve zaman kaybına engel olunur. 

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 vekalete sahip vekilini bulundurması 

konusu, görüşmenin tarihi, yapılacağı yer ve saati komisyon sekretaryası tarafından yazı 

ile ve en 15 gün önceden mükellefe bildirilir. Mükellefin istemesi halinde 15 günlük 

süreye bağlı kalınmaksızın daha önceki bir tarih, uzlaşma günü olarak belirlenebilir.149 

 

2.1.5.1. Uzlaşma Talebinin İncelenmeksizin Reddi 

Uzlaşma Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası, "Bu inceleme 

neticesinde, uzlaşma talebinin süresi içinde ve usulüne uygun şekilde yapılmadığının 

veya komisyonun yetkisi dışında bulunduğunun tespiti halinde talep reddedilir." 

hükmünü içermektedir. Burada talebin kimin tarafından reddedileceğine dair herhangi bir 

açıklama yoktur. Uygulamada, uzlaşma talebinin incelenmeksizin reddine, uzlaşma 

komisyonunun sekretaryası olarak görev yapan idarece karar verilmektedir. Buradaki 

idare kararı ilgisine göre, vergi dairesi müdürlükleri, malmüdürlükleri, gelir müdürlükleri, 

ilgili grup müdürlükleri ve Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından verilebilir. 

Bu yönde verilecek karar, ön inceleme sırasında yapılan belirlemeye göre, 

uzlaşma talebinin, vergi mükellefi tarafından bizzat ya da vekili veya kanuni temsilcisi 

                                                           
148 Ramazan Armağan, (2007), Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümünde Uzlaşma Müessesesi Ve Isparta 

İline İlişkin Bir Değerlendirme, Maliye Dergisi, sayı: 153, s.163. 
149 Demirci, a.g.m., s. 158.  
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tarafından yapılmadığı, vergi mükellefinin kanuni temsilcisi gibi hareket eden kişinin, bu 

niteliğinin usulüne uygun biçimde belgelendirilmemiş bulunduğu, 30 günlük başvuru 

süresi geçirildikten sonra yapılmış olduğu veya otuz günlük süre içersinde yetkisiz 

uzlaşma komisyonuna veya idari makama yapılan başvurunun bu süre geçtikten sonra 

kendilerine ulaştırıldığını ve bu nedenle başvuru süresinin geçmiş bulunduğu gerekçesine 

dayanabilir. 

Ayrıca, adi postayla gönderilmesi sebebiyle, komisyonun kayıtlarını 30 günlük 

sürenin dolmasından sonra geçtiği ve konu, yer ve miktar itibariyle komisyonun yetkisine 

girmediği, bu anlamda üzerinde uzlaşılmak istenilen vergi veya vergi cezasının (ya da 

her ikisinin), tarh yöntemi ve ceza türü bakımlarından uzlaşmanın konusuna girmediği, 

gerekçelerine dayanabilir.150 

 

2.1.5.2. Uzlaşma Talebinin İncelenmeksizin Reddi Yönünde Verilen Kararın 

Hukuki Niteliği 

İdari yargı yerlerinde idari dava açılabilmesi, ortada, bir idari işlemin veya idari 

nitelikteki bir eylem dolayısıyla doğmuş olan bir zararın ya da bir idari sözleşmenin 

bulunmasına bağlıdır. Uzlaşma komisyonları, gerek organik, gerekse işlevsel 

(fonksiyonel) olarak idare tanımına giren kuruluşlar olduklarından, görevleri sırasında 

almış oldukları kararlar, idari işlem niteliğindedir. Ancak, bir idari kararın idari davaya 

konu edilebilmesi için, salt idari işlem niteliğinde olması yeterli değildir. Başka bir 

ifadeyle her idari işlem, idari davanın konusu olamaz. Bunun için, idarenin tek yanlı 

tasarrufu, yani sadece idarenin iradesinin ürünü olması, işlemin kurulmasında idare 

edenlerin iradelerinin rol oynamaması, bunun yanında da, kesin ve yürütülmesinin 

gerekli bulunması (İYUK.md.l4/d) zorunludur. 

İdari işlemin kesinliği, alındığı idari makam dışında bir başka makamın (idari-

yargısal) onayına gerek duyulmamasıyla kendisini ortaya çıkarır. Başka bir anlatımla, 

kesin idari işlemler, idari prosedürün son aşamasında tesis edilenlerdir. Ön inceleme 

sonunda verilen, uzlaşma talebinin incelenmeksizin reddi yolundaki kararların, bir başka 

makamın, örneğin, vergiyi tarh eden veya cezayı kesen vergi dairesinin onayından sonra 

uygulanabilirlik kazanacakları yolunda VUK’da ve diğer mevzuatta herhangi bir hüküm 

                                                           
150 Candan, a.g.e., s. 322. 
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yoktur. Söz konusu kararların kesin nitelikleri olduğunu söyleyebiliriz. 

Dolayısıyla, uzlaşma taleplerinin incelenmeksizin reddine dair bu kararlar, 

nitelikleri itibariyle, birer kesin ve yürütülmesi gerekli, tek yanlı idari işlemlerdir ve idari 

davaya konu edilebilirler. Aslında bugün, Danıştay içtihatları da, bu kararların anılan 

niteliklerini tanımakta ve idari davaya konu olabileceklerini kabul etmektedir.151 

 

2.1.5.3. Uzlaşma Talebinin İncelenmeksizin Reddinin Sonuçları 

Uzlaşma talebinin, Uzlaşma Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinde belirtilen 

durumun incelenmesine geçilmeden reddi yönünde verilen kararın, vergi mükellefi ve 

ceza muhatabının uzlaşma hakkı, dava açma hakkı ve VUK’un 376’ncı maddesinde 

öngörülen indirimden yararlanma hakkı üzerinde olumsuz etkileri vardır. 

Uzlaşma talebinin, esasın incelenmesine geçilmeksizin, reddini gerektiren 

nedenlerden talebin bizzat veya resmi vekalete sahip vekili ya da kanuni temsilci 

tarafından yapılmamış olması veya talebin yapıldığı uzlaşma komisyonunun konu, yer ve 

miktar itibariyle yetkisi dışında bulunması durumları, düzeltilmesi olanaklı aykırılık 

halleridir. Uzlaşma talebinin bu aykırılık hallerinden birine dayanılarak reddi 

durumunda, kararın otuz günlük uzlaşma talebinde bulunma süresi içersinde tebliğ 

edilmiş olması koşuluyla, vergi mükellefi veya ceza muhatabı, aykırılığı gidererek, ikinci 

bir başvuruda bulunma olanağına sahiptir. 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7’nci maddesinde, vergi mahkemelerinde 

dava açma süresi otuz gün olarak belirtilmiştir. Bu süre, başlangıcı itibariyle, VUK’un 

Ek l’inci maddesinde öngörülen otuz günlük uzlaşma talebinde bulunma süresine denk 

gelmektedir. Ancak, idari dava açma süresini kesen ve durduran nedenler 

bulunduğundan, her iki sürenin bitim tarihlerinde farklılık olabilmektedir. 

VUK’un 376’ncı maddesinde, vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük 

cezalarında tanınan indirim hakkı, ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren otuz gün 

içerisinde veya Ek 9’uncu maddenin ikinci cümlesi uyarınca uzlaşma tutanağının 
                                                           
151 Dan. 3. D., 21.5.1986, E: 1986/1079, K: 1986/1373: Uzlaşma başvurusunun süreaşımı nedeniyle reddi yolundaki 

uzlaşma komisyonu kararına karşı açılan davanın vergi mahkemesinin görevine girdiği hk,; Dan. 4. D., 
22.2.1990, E: 1987/3627, K: 1990/660: Uzlaşma başvurusunu süreaşımı sebebiyle reddeden uzlaşma 
komisyonu kararında isabet bulunmadığından iptali gerekeceği hk.; Dan. 9. D., 15.10.1985, E: 1985/1674, K: 
1985/795: Uzlaşma talebinin reddine ilişkin uzlaşma komisyonu kararının iptali talebiyle açılan davanın, 
vergi mahkemesinin görevine girdiği hk. 
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imzalanmasına kadar (uzlaşma talebinden vazgeçilmesi şartıyla) kullanılabilecek 

niteliktedir. Danıştay içtihadına göre, bu iki durum dışında, indirim hakkının Ek 7’nci 

maddede öngörülen 15 günlük ek süre içerisinde de kullanılması mümkündür.152 

Ön inceleme sonunda verilen uzlaşma talebinin incelenmeksizin reddine dair 

kararın söz konusu otuz günlük süre içerisinde ilgiliye tebliği durumunda kalan süre 

içinde indirim hakkının kullanılması mümkündür. Tebliğin, bu süre geçtikten sonra 

yapılması halinde ise, indirim hakkından, ancak, kararın hukuk düzeninin yapıldığı tarih 

itibariyle çıkarılması, yani iptal edilmesi koşuluyla yararlanılabilir. Karar, bizzat uzlaşma 

komisyonu tarafından geri alınmadıkça veya idari yargı yerince iptal olmadıkça, indirim 

hakkının kullanılmasına hukuki engel oluşturur.153 

 

2.1.6. Uzlaşma Talebinde Bulunanın Görüşmeye Çağrılması 

Uzlaşma talebinde Uzlaşma Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinde yazılı 

yönlerden aykırılık tespit etmeyen uzlaşma komisyonu, uzlaşma görüşmesine katılmak 

üzere, talep sahibine çağrıda bulunur. Sekreterya tarafından gerçekleştirilen çağrının 

şekli ve sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmektedir. 

 

2.1.6.1. Çağrının Şekli 

Yazılı olarak yapılması gereken çağrıda, görüşmenin tarihi, yeri ve saati, 

görüşmelere bizzat katılması veya resmi vekalete sahip vekilini bulundurması bildirilir. 

Ayrıca, bildirimin görüşme tarihinden, en az, onbeş gün önce yapılması da gereklidir. 

Mükellefin istemesi halinde, bu süreye bağlı kalınmaksızın, daha önceki bir tarih 

uzlaşma günü olarak belirlenebilir. 

Uzlaşma görüşmesine çağrı yazısının anılan bilgileri içermemesi veya görüşme 

tarihinden en az öngörülen süre kadar önce muhataba ulaşmamış olması, çağrının 

usulüne uygun olmadığını gösterir. Bu durumda, muhatabın bildirilen yer ve zamanda 

                                                           

152 Dan. 4. D., 13.3.1989, E:1988/1409, K: 1989/1264; Uzlaşmanın vaki olmadığına ilişkin tutanağın 
imzalanmasından sonra Vergi Usul Kanununun Ek 7’nci maddesinde tanınan onbeş günlük ek dava açma 
süresi içinde uzlaşmaya konu cezalı tarhiyata karşı dava açma yerine aynı Kanunun 376’ncı maddesi 
uyarınca indirimden yararlanmak üzere başvuruda bulunulabileceği hk.; Aynı D.,21.2.1994, E:1992/2367, 
K:1994/904. 

153 Candan, a.g.e., s. 325-330. 
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uzlaşma komisyonunun müzakerelerine katılmamış olmasından doğacak sonuçlardan 

sorumlu tutulması olanaklı değildir. Örneğin, ileride görüleceği üzere, uzlaşma 

talebinde bulunanın davete icabet etmemesi sebebiyle uzlaşmanın temin edilememiş 

sayılması yönünde karar alınması durumunda, bu karar, sebep yönünden hukuka aykırı 

olur.154 

 

2.1.6.2. Çağrının Sonuçları 

Uzlaşma talebinde bulunanın uzlaşma görüşmesine katılmak üzere 

çağrılmasının sonuçlan, talep sahibinin bu çağrıya uyup uymamasına, uyması 

durumunda, vergi dairesiyle uzlaşma konusunda anlaşmaya varıp varamamasına göre 

farklılık göstermektedir. 

 

2.1.6.2.1. Uzlaşma Başvurusunda Bulunanın Çağrıya Uymaması 

Uzlaşma talebinde bulunmasına karşın, ilgili, yapılan görüşmelere katılma 

çağrısına icabet etmeyebilir. Talep sahibinin bu davranışının sonucu, uzlaşmanın temin 

edilememiş sayılması olarak gösterilir. Uzlaşmanın, talepte bulunanın çağrıya uymaması 

sebebiyle temin edilememiş sayılabilmesi için, çağrının,  3’üncü fıkrada yazılı şekil ve 

süre koşullarına uygun olarak yapılmış bulunması gerekmektedir. Ayrıca, vergi 

mükellefinin çağrıya icabet etmemesinin haklı bir sebebe dayanmıyor olması 

gereklidir.155 

 

2.1.6.2.2. Uzlaşma Talebinde Bulunanın Çağrıya Uyması 

Yapılan uzlaşma görüşmelerinden üç türlü sonuç çıkması olası sonuçlardandır. 

Uzlaşmanın temin edilememiş sayılması, uzlaşmanın gerçekleşmemesi ve uzlaşmanın 

gerçekleşmesi şeklinde sonuçlarla uzlaşmanın nihai aşamasına gelinmiş olur. 

Uzlaşmanın temin edilememiş sayılmasının sebebi olarak üç durumun 

varlığından bahsedilebilir. Bu durumlar, uzlaşma talebinde bulunanın uzlaşma 

komisyonunun çağrısına uymaması, uzlaşma talebinde bulunanın çağrıya uyarak 

                                                           
154 Candan, a.g.e., s. 331. 
155 Küçükkaya ve Sarısu, a.g.m., s.288. 
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komisyona gelmesine karşın düzenlenen tutanağı imzalamaması ve uzlaşma talebinde 

bulunanın çağrıya uyarak komisyona gelmesine karşın düzenlenen tutanağı 

imzalamamasıdır.156 

Uzlaşmanın gerçekleşmemesi, komisyonun teklifinin mükellefçe kabul 

edilmemesi halidir. Bu durumda, komisyon nihai teklifini tutanağa geçirir. Tutanağın 

düzenlenmesi, uzlaşma imkanının kalmadığı anlamına gelmemektedir. Başka anlatımla, 

kanunda uzlaşmanın gerçekleşmediğine dair tutanak düzenlenmesine karşın, mükellefe 

bir fırsat daha tanınmakladır. 

Mükellef, isterse dava açma süresinin son gününe kadar, komisyonun nihai 

teklifini kabul ettiğini bir dilekçe ile vergi dairesine bildirebilir. Bu takdirde, dilekçenin 

vergi dairesine verildiği tarih itibariyle uzlaşma vaki olmuş sayılır ve buna göre işlem 

yapılır. Uzlaşmanın dilekçe tarihinde gerçekleşmiş sayılmasının önemi, gecikme 

faizinin hesaplanacağı süre bakımındandır. Dava açma süresinin son günü, İdari 

Yargılama Usulü Kanununun (İYUK) 7, 8 ve 11’inci maddeleri ile VUK’un Ek 7’nci 

maddesinin 4’ üncü fıkrasına göre belirlenir.157 

Uzlaşma görüşmelerinin sonucunda ulaşılabilecek üçüncü sonuç, uzlaşmanın 

gerçekleşmesidir. Aslında, uzlaşma görüşmelerinin asıl amacı da, bu sonucun 

sağlanmasıdır. Uzlaşma komisyonunun ve uzlaşma talebinde bulunanın iradelerinin 

uyuşması sonucu, uzlaşma sağlanmış olur. Bu şekilde oluşan hukuki durum, sözleşme 

niteliğindedir. Bu nedenle, komisyon, tek taraflı tasarrufu ile uzlaşmanın iptaline veya 

geri alınmasına karar veremez.158 

 

2.1.6.2.3. Komisyonca Tutanak Tanzimi 

Uzlaşma talebinde bulunanın uzlaşma görüşmelerine katılmak üzere çağırılması 

sonucunda ortaya çıkan üç durum dolayısıyla uzlaşma komisyonunca tutanak tanzim 

edilir. Bu üç durumdan birincisi, uzlaşmanın temin edilememiş sayılması durumunda 

tutanak düzenlenmesi, ikincisi uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde tutanak düzenlenmesi 

                                                           
156 Küçükkaya ve Sarısu, a.g.m., s.288. 
157 Küçükkaya ve Sarısu, a.g.m., s.290. 
158 Dan, 3. D., 27.5.1999, E: 1998/3766, K: 1999/2187: Uzlaşmaya varıldığına dair tutanak, tek taraflı işlem değil iki 

taraflı sözleşme niteliğinde olduğundan geri alınamayacağı; bu nedenle, tutanağın iptali yolundaki uzlaşma 
komisyonu kararının yok hükmünde olduğu hk. Dan. 3. D., 20.9.1995, E: 1994/310S, K: 1995/2514: 
Uzlaşmaya varıldığına dair uzlaşma komisyonu kararının, idari davaya konu edilemeyeceği hk. 
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ve üçüncüsü ise uzlaşmanın gerçekleşmemesi halinde tutanak düzenlenmesi durumudur. 

Uzlaşma görüşmeleri sonucunda uzlaşmanın gerçekleşmemesi halinde, 

uzlaşmanın gerçekleşmediğine dair tutanak düzenlenir. Uzlaşma Yönetmeliği’nin 10. 

maddesinde uzlaşmanın gerçekleşmemesi (komisyon teklifinin mükellefçe kabul 

edilmemesi) halinde düzenlenecek tutanağa komisyon nihai teklifinin geçirileceğinden 

bahsedilmektedir. Söz konusu tutanaklarda, uzlaşma konusu vergi ve cezanın türü, 

dönemi ve tutarı ile komisyonun teklif ettiği miktarlara yer verilmektedir. 

Bununla birlikte tutanaklarda “...yapılan görüşme sonucunda, komisyonumuzca 

teklif edilen ve aşağıda gösterilen miktarlar mükellef tarafından kabul edilmemiştir... 

teklif edilen bu miktarları dava açma süresinin sonuna kadar kabul ettiğini bildiren bir 

dilekçe ile bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurması halinde uzlaşma gerçekleşmiş 

sayılacaktır” denilmek suretiyle mükellefler ile komisyonlar arasındaki uzlaşma 

görüşmelerinin sadece vergi tutarları üzerinde pazarlık ederek anlaşmaktan ibaret olduğu 

ve fakat vergi incelemesine konu tarhiyatların esası ile ilgili hiçbir tetkik ve 

değerlendirme yapılmadığını, uzlaşma kararının gerekçelendirilmesi zorunluluğu 

olmadığını teyit etmektedir.159 

Uzlaşmanın temin edilememiş sayılmasını gerektiren nedenlerin ortaya çıkması 

durumunda, uzlaşma komisyonunca, bu husus belirtilmek üzere üç nüsha tutanak 

düzenlenir ve bu tutanağın bir nüshası mükellefe verilir. Mükellefin uzlaşma davetine 

icabet etmemesi veya tutanağı almaktan çekinmesi halinde, tutanağın iki örneği gereği 

yapılmak üzere üç gün içerisinde ilgili vergi dairesine gönderilir. 

Uzlaşmanın gerçekleşmesi, yani uzlaşma komisyonu ve uzlaşma talebinde 

bulunanın uzlaşma pazarlığında anlaşmaları durumunda, bunun üç nüsha tutanakla 

tespiti gerekmektedir. Uzlaşma Yönetmeliği’nde kullanılan "... durumu üç nüsha 

tutanakla tespit eder." ifadesinden, tutanağın işlevinin, durum tespitinden ibaret olduğu 

anlaşılmaktadır.160 

                                                           
159 Küçükkaya ve Sarısu, a.g.m., s.288. 
160 Candan, a.g.e., s. 340-347. 
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2.1.7. Uzlaşmanın Temin Edilememiş Sayılmasının Ve Gerçekleşmemesinin 

Sonuçları 

Uzlaşmanın temin edilememiş sayılması ile uzlaşmanın gerçekleşmemesi hali, 

sonuç ve etkileri bakımından benzerlik gösterdiğinden bu başlık altında, her iki sonuç için 

de, “uzlaşmaya varılamaması” ifadesini kullanabiliriz. 

Tarafların uzlaşmaya varamamalarının, uzlaşma talebinde bulunanın uzlaşma 

talebinde bulunma hakkı, dava hakkı, indirimden yararlanma hakkı ve üzerinde 

uzlaşılamayan vergi ve vergi cezasının ödenmesi üzerindeki etkilerini açıklayabiliriz. 

 

2.1.7.1. Uzlaşma Hakkı Üzerindeki Etkisi 

Vergi mükellefi veya ceza muhatabının uzlaşma talebinde bulunduktan sonra 

çağrıya uymaması, uyduğu halde düzenlenen tutanağı imzalamaması, ihtirazi kayıt ile 

imzalamak istemesi, görüşmeler sonunda uzlaşma konusunda irade beyanında 

bulunmaması veya beyan ettiği uzlaşma iradesinin uzlaşma komisyonunki ile 

uyuşmaması halinde tarh olunan vergi ve kesilen vergi cezası hakkında yeniden uzlaşma 

talebinde bulunamamaktadır. 

Bu yasaklama, uzlaşma başvurusuna konu edilen vergi ve vergi cezası içindir. 

Yoksa aynı kaynaktan doğan bir başka vergi ve bir başka vergi cezası için, koşulları varsa, 

ayrıca uzlaşma başvurusunda bulunulabilir. Örneğin, bir alım satım işleminden doğan 

gelir vergisinde uzlaşılamaması, aynı işlemden doğan katma değer vergisi ile ilgili 

olarak uzlaşma başvurusunda bulunulmasına ve uzlaşılmasına engel değildir.161 

Tarhiyat sonrası uzlaşmalarda, uzlaşmanın gerçekleşmemesi halinde 

(komisyon teklifinin mükellefçe kabul edilmediği durumda) komisyon nihai teklifini 

tutanağa geçirir ve “Uzlaşmanın Gerçekleşmediğine Dair Tutanak” mükellefe tebliğ 

edilir. Mükellef, tutanağın kendisine tebliğinden itibaren genel hükümler dairesinde ve 

yetkili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilir. Bu taktirde dava açma süresi bitmiş 

veya 15 günden az kalmış ise bu müddet tutanağın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 

olarak uzar. İşte mükellef dava açma süresi içinde komisyonun teklifini değerlendirerek, 

dava açmayıp komisyonun nihai teklifini kabul ettiğini bir dilekçe ile bağlı olduğu vergi 
                                                           
161 Adil Nas, (2009), Tarhiyat Sonrası Uzlaşmada Uzlaşmanın Temin Edilememesinin veya Vaki 

Olmamasının Sonuçları, Yaklaşım, Sayı:200, Ağustos, s.352. 
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dairesine dava açma süresinin son günü akşamına kadar bildirirse bu tarih itibariyle 

uzlaşma gerçekleşmiş sayılır ve buna göre işlem yapılır.162 

 

2.1.7.2. Dava Açma Hakkı Üzerindeki Etkisi 

Uzlaşmaya varılamamasının, uzlaşma talebinde bulunanın uzlaşmak istediği 

tarh ve ceza kesme işlemlerine konu olan vergi veya vergi cezası dolayısıyla dava 

açılabilir. VUK’un Ek 7’nci maddesinin 4’üncü fıkrasında, "Uzlaşmanın vaki olmaması 

(gerçekleşmemesi) 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." denilerek, 

dava açma hakkı açık bir biçimde vurgulanmıştır.163 

Yine aynı kanun maddesinde uzlaşmanın gerçekleşmediğine yönelik tutanağın 

tebliğ olunduğu tarihe kadar geçen zaman zarfında idari dava açma süresinin bitebileceği 

ve bitmesine dava açma hakkının kullanılmasına yetmeyecek kadar süre kalmış 

olabileceği düşünülerek, tutanağın tebliğinden itibaren işlemeye başlayan ek dava açma 

süresi tanınmıştır. Bununla birlikte, ilgilinin uzlaşma başvurusu yanında dava açma 

yoluna da gitmiş bulunması durumunda, Ek 7’nci madde, uzlaşmaya varılamamasının 

bu davayı harekete geçirici etkisinden de söz etmektedir. 

Uzlaşma başvurusuna konu edilen vergi veya vergi cezasına karşı, daha önce, 

vergi mahkemesinde idari dava açılmış olabilir. Uzlaşma talebinde bulunulması üzerine, 

mahkemece, yargılama durdurulur ve açılan dava, uzlaşma işleminin sonuca 

bağlanmasına kadar incelenmez. 

Bu şekilde durdurulan yargılamaya, uzlaşmaya varılamaması halinde, vergi 

dairesinin işarı (yazı ile bildirmesi) üzerine, mahkeme tarafından, davaya devam edilerek 

dava hakkında karar verilir.164 

Danıştay on birinci dairesinin bir kararında165 da tarhiyat öncesi uzlaşma 

görüşmesinde uzlaşmaya varılamaması halinde, ihbarnameler düzenlenip tebliğ 

                                                           
162 Mehmet Altındağ, (2000), Uzlaşma Vaki Olmasa da Uzlaşmadan Yararlanılabilir mi?, Yaklaşım, 

Sayı: 86, s.69. 
163 Aykın, a.g.m., s. 80. 
164 Yafes Pehlivan, (2002-a), Uzlaşma Müessesi II, Maliye Postası, Sayı: 534, s. 78. 
165 Dan. 11.Dairesi 12.05.1998 tarihli, E.1997/1060 ve K.1998/1681 sayılı kararı. 
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edilmeden önce açılan davanın incelenebileceği yönünde karar verilmiştir. 

VUK’un Ek 7’nci maddesinde düzenlenen bu ek dava açma süresi, fıkrada, 

"uzlaşmanın vaki olmaması (gerçekleşmemesi) hali" için öngörülmüştür. Uygulamada, 

uzunca süre, uzlaşmanın temin edilememiş sayılması halinde de, söz konusu ek dava 

açma süresinin işleyip işlemeyeceği tartışılmıştır. Danıştay’ın vergi uyuşmazlıklarına 

bakan dava dairelerinin bu konudaki kararları arasında farklılıklar oluşması üzerine de, 

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu, 23.10.1986 gününde vermiş olduğu kararla, 

içtihatları, Ek 5’inci maddede uzlaşmanın temin edilememesi halleri olarak sayılan 

durumlarda da Ek 7’nci maddede öngörülen koşullarla dava açılabileceği yönünde 

birleştirdi.166 

Söz konusu İçtihatları Birleştirme Kurulu kararının yayımından sonra, 

uzlaşmaya varılamaması sonucu oluşturan durumların tümünde uzlaşma talebinde 

bulunanın, VUK’un Ek 7’nci maddesinde öngörülen ek süre içersinde, üzerinde 

uzlaşılamayan vergi veya vergi cezasına karşı yetkili vergi mahkemesinde idari dava 

açma yoluna gidebilme olanağı vardır. 

Mükellef, uzlaşma talep ettiği vergi için ancak uzlaşma gerçekleşmediği veya 

temin edilemediği takdirde, dava açma yoluna gidebilir. Uzlaşmanın gerçekleşmemesi 

halinde dava açma süresi bitmiş veya 15 günden az kalmış ise bu süre, tutanağın tebliğ 

tarihinden itibaren 15 gün olarak uzar.167 

Ancak tutanağın tebliğ olunduğu tarihte, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 

Kanununun 7’nci maddesinin birinci fıkrasında vergi mahkemelerinde dava açma süresi 

olarak gösterilen otuz günlük sürenin dolmasına onbeş gün veya onbeş günden fazla 

zaman varsa, ek dava açma süresi işlemez. Bu durumda davanın, kalan süre içersinde 

                                                           
166 Dan. İç. Bir. Kur., 23.10.1986, E: 1986/2, K: 1986/2; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Uzlaşma " 

müessesesini düzenleyen hükümleri arasında yer alan Ek 7’nci 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’nci maddede uzlaşmanın temin edilememesi halleri olarak sayılan durumlarda 
dava açma yoluna gidilmesini engelleyip engellemediği konusunda Danıştay Dokuzuncu Dairesi 
Kararları ile Üçüncü, Dördüncü, Yedinci Daireleri 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 Ek 7. maddede belli edilen koşularla dava 
açılabileceği yönünde birleştirilmesi suretiyle giderilmesi hk. 

167 Küçükkaya ve Sarısu, a.g.m., s.289. 
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açılması gerekir.168 

Bu konuyla ilgili Danıştay 4. Dairesinin vermiş olduğu bir kararın169 da burada 

ifade edilmesinde fayda vardır. Kararda; 

VUK’un Ek 7'inci maddesinde belirtilen onbeş günlük sürenin; otuz gün olan 

dava açma süresinde uzlaşma yoluna başvurmakla birlikte dava açmayanlara, uzlaşmaya 

varılamaması halinde dava açma süresi geçmiş olması durumunda dava açma imkanı 

tanıyan ek süre olup; uzlaşma komisyonunun yetkisine girmemesi nedeniyle 

komisyonca görüşülmeksizin reddedilen uzlaşma istemlerinin konusunu oluşturan ve 

dava açma süresi geçirilen tarhiyat veya cezaların yetkili vergi mahkemesi nezdinde 

davaya konu yapılabilmesini kapsamadığı ifade edilmiştir. Davacı şirketin, yasal 

süresinde davaya konu yapmadığı ancak uzlaşmaya başvurduğu vergi ziyaı cezalarının 

VUK’un 359'uncu maddesinde yazılı fiillerin tespiti üzerine 344'üncü maddesinin 

üçüncü fıkrasına göre kesilmiş olması karşısında, söz konusu ceza ve üzerinden ceza 

kesilen vergilerin aynı kanunun Ek1'inci maddesi uyarınca uzlaşma konusuna girmediği 

tartışmasızdır. Bu nedenle 30 günlük dava açma süresi içinde açılması gereken davanın; 

Ek 7'nci maddede öngörülen onbeş günlük ek süre dikkate alınarak süresinde açıldığı 

kabul edilmek suretiyle esası hakkında karar verilmesi hukuka aykırı bulunmuştur. 

Burada mükellef dava açma süresini geçirmiş ve ek dava açma süresinden 

faydalanmak istemiştir. Ek dava açma süresini kullanabilmek için uzlaşmanın 

sağlanamaması gerekmektedir. Ancak mükellefin uzlaşma istemi uzlaşma 

komisyonunun yetkisine girmemesi nedeniyle komisyonca görüşülmeksizin 

reddedildiğinden söz konusu ek süreden faydalanması hukuka aykırı görülmüştür. 

Ayrıca uzlaşmanın gerçekleşmemesi halinde dava açmak için tanınan 15 

günlük ek sürenin bitimi çalışmaya ara vermeye rastlaması halinde çalışmaya ara 

vermenin sona erdiği günü İzleyen günden itibaren dava açma süresi yedi gün uzamış 

sayılacaktır.170 

                                                           
168 Pehlivan, a.g.m., s. 79. 
169 Dan. 4. Dairesinin 22.11.2006 tarihli, E: 2005/1796, K: 2006/3042 sayılı kararı. 
170 Hatipoğlu, a.g.m., s. 168. 
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2.1.7.3. İndirim Hakkı Üzerindeki Etkisi 

VUK’un 376’ncı maddesinde öngörülen indirim hakkının kullanılması, ceza 

ihbarnamesinin tebliği tarihinden itibaren otuz gün içerisinde veya Ek 9’uncu 

maddesinde açıkladığı gibi, uzlaşma talebinden vazgeçilmesi şartıyla uzlaşma tutanağının 

imzalanmasına kadar yani imzalanmasından önce kullanılabilir.171 

Mükellefler, kesilen cezalara karşı, cezada indirim veya uzlaşma 

hükümlerinden sadece birisinden yararlanabilirler. Uzlaşma sağlanması üzerine 

mükellefin cezalarda indirme talebinde bulunması mümkün değildir. Ancak uzlaşma 

talebinde bulunan mükellef, uzlaşma tutanağını imzalayıncaya kadar uzlaşma talebinden 

vazgeçtiğini beyan ederek adına yazılan cezalar hakkında cezalarda indirim 

müessesesinden yararlanabilir.172 

Söz konusu indirim hakkının, uzlaşmanın gerçekleşmemesi veya temin 

edilememiş sayılması durumlarında da, belli süre içinde, kullanılabileceğine dair bir 

düzenlemenin VUK’da olmadığı görülmektedir. Bu nedenle, uzlaşmaya varılamaması 

durumunda, indirim hakkının, sadece buna dair tutanağın tebliği tarihinde otuz günlük 

sürenin dolmamış olması koşuluyla, kalan süre içerisinde kullanılması olanaklı 

bulunmaktadır. Örneğin, uzlaşmaya varılamamasına dair tutanağın tebliğ olunduğu 

tarihte, otuz günlük indirim hakkını kullanabilme süresinin dolmasına üç günlük bir 

zaman diliminin daha kaldığını varsayarsak, ceza muhatabının, indirim talebinde 

bulunma hakkını bu kalan süre içersinde kullanması mümkündür.173 

 

2.1.7.4. Üzerinde Uzlaşılamayan Vergi ve Vergi Cezasının Ödenmesi 

Uzlaşmaya varılamaması durumunda uzlaşma başvurusuna konu edilen, ancak 

üzerinde uzlaşılamayan vergi ve vergi cezalarının ödenme zamanının, VUK’un Ek 7’nci 

maddesine göre işleyecek ek süre veya genel dava açma süresinden kalan süre içerisinde 

idari dava açılıp açılmamış olmasına göre belirlenmesi gerekmektedir. 

Üzerinde uzlaşılamayan vergi veya vergi cezasına karşı yukarıda belirtilen 

süreler içersinde idari dava açılmamış olunması durumunda, ödemenin, vergi için 

                                                           
171 Candan, a.g.e., s. 348. 
172 Hatipoğlu, a.g.m., s. 168. 
173 Nas, a.g.m., s. 355. 
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VUK’un 112’nci maddesinin 1 ve 2’nci fıkrası gereğince yapılması gerekmektedir. 

Buna göre, uzlaşma başvurusuna konu edilen verginin, taksit zamanlarından 

önce tahakkuk etmiş bulunması durumunda, taksit süreleri içinde, taksit sürelerinin 

tamamen geçmesinden sonra tahakkuk etmiş olması halinde, tahakkuk tarihinden itibaren 

bir ay içerisinde, taksit süresinin kısmen geçmesinden sonra tahakkuk etmiş olması 

durumunda, yalnızca geçmiş bulunan taksit için, tahakkuk tarihinden itibaren bir ay 

içersinde, memleketi terk edenler, ölenler ve benzeri haller dolayısıyla mükellefiyetleri 

kalkanlar adına ikmalen, re’sen veya idarece tarh olunan vergiler bakımından, tahakkuk 

tarihinden itibaren bir ay içinde ve uzlaşma başvurusuna konu edilen vergi cezasının da, 

dava açma süresinin bittiği tarihten itibaren bir ay içerisinde, ödenmesi gerekmektedir. 

Üzerinde uzlaşılamayan vergi veya vergi cezasına karşı, genel veya ek dava 

açma süresi içerisinde, idari dava açılmış olunması durumunda ise, ödeme zamanı, gerek 

vergi aslı, gerekse vergi cezası için, vergi mahkemesi kararı üzerine vergi dairesince 

düzenlenecek ihbarnamenin ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren bir aydır.174 

Bu şekilde ödenen vergi aslı için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanununun (AATUHK) 51’inci maddesinde tespit edilen gecikme zammı 

oranında gecikme faizi uygulanır. Gecikme faizinin hesabında nazara alınacak süre, 

üzerinde uzlaşmaya varılamayan vergi aslının idari davaya konu edilmiş olup 

olmamasına göre belirlenir. 

Üzerinde uzlaşılamayan vergi aslı, idari davaya konu edilmeden kesinleşmişse, 

gecikme faizinin hesabında esas alınacak süre, verginin kendi kanununda belirtilen ve 

tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden sonra yapılan 

tarhiyatın tahakkuk tarihine, yani genel idari dava açma süresinin veya ek on beş günlük 

sürenin dolmasına kadar geçen zamana tekabül etmektedir. 

Üzerinde uzlaşılamayan vergi aslı, idari davaya konu edilmiş ve açılan dava 

vergi mahkemesi tarafından kısmen veya tamamen reddedilmişse, gecikme faizi, 

yukarıda açıklanan şekilde belirlenecek normal vade tarihinden yargı organının kararının 

tebliğ tarihine kadar geçen süre için hesaplanır. 

 

                                                           
174 Candan, a.g.e., s. 357. 
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İdari davaya konu edilmesine karşın, vergi ve vergi cezasının, davanın karara 

bağlanması beklenmeden, başka deyişle, dava devam ederken ödenmesi de mümkündür. 

Böyle bir ödeme varsa, gecikme faizi, normal vade tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe 

kadar geçen zaman için hesaplanır. Bu şekilde yapılan ödeme kısmi ise, yani verginin 

yalnızca bir bölümü ödenmiş ise, gecikme faizi, ödenen kısım için ödeme tarihine, 

ödenmeyen kısım için ise, yargı organının kararının tebliğ edildiği tarihe kadar 

hesaplanır. Hesaplamada, ay kesirleri nazara alınmaz. Hesaplanan gecikme faizi de, 

vergi aslının tabi olduğu süre içersinde ödenir.175 

 

2.1.8. Uzlaşmaya Varılmasının Sonuçları 

Vergi mükellefi ile vergi idaresi karşılıklı görüşlerini ifade ettikten sonra 

taraflar belli bir vergi ve ceza oranı üzerinde uzlaşmaya varabilirler. Bu durumda 

tarafların dava açma hakkı üzerindeki etkileri, inceleme yetkisi üzerindeki etkileri, 

indirim ve düzeltme hakkı üzerindeki etkileri ile üzerinde uzlaşılan vergi ve cezanın 

ödenmesi konuları üzerinde durarak bu konulara açıklık getirilmesi gerekir. 

 

2.1.8.1. Tarafların Dava Açma Hakkı Üzerindeki Etkisi 

Uzlaşma başvurusunda bulunan ile vergi idaresinin uzlaşmalarının, vergi 

mükellefinin uzlaşma başvurusuna konu ettiği vergi veya vergi cezasına karşı dava 

açma hakkı ile vergi idaresinin, vergi matrahının re’sen takdirine ilişkin takdir 

komisyonu kararına karşı olan dava açma hakkı üzerinde etkileri vardır. 

 

2.1.8.1.1. Vergi Mükellefi ve Ceza Muhatabının Dava Açma Hakkına Etkisi 

Uzlaşmaya varılmasının vergi mükellefinin veya ceza muhatabının uzlaşma 

başvurusuna konu ettiği vergi veya vergi cezasına karşı dava açma hakkı üzerindeki 

etkisi, daha önce idari dava açılmış olup olmamasına göre farklılık gösterir. 

                                                           
175 Nas, a.g.m., 356. 
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2.1.8.1.1.1. Daha Önce Açılan İdari Dava Üzerindeki Etkisi 

Vergi mahkemesinin, uzlaşma başvurusu sonuca bağlanmadan, açılan idari 

davayı incelememesi, başka bir ifadeyle, görüp sonuçlandırmaması gerektiği VUK’un Ek 

7’nci maddesinde belirtilmiştir. Bununla birlikte, davaya bakan mahkemenin, uzlaşma 

başvurusundan haberdar edilmemiş olması ve bu nedenle, uzlaşma görüşmeleri 

sonuçlanmadan, davayı karara bağlamış olması olası bir sonuçtur. 

Danıştay’ın bir kararında da VUK’un Ek 7’nci maddesinde belirtilen durumda, 

daha önce açılan davanın uzlaşma görüşmeleri sonuçlanmadan karara bağlanmasının 

yaptırımı olarak, verilen kararın hükümsüz sayılması olduğu öngörülmüştür.176 

Hükümsüz sayılma sonucunun, uzlaşma görüşmelerinden çıkan durumlardan 

hangisi dolayısıyla doğacağı konusunda bir açıklık yoktur. Bu yüzden, fıkradaki 

düzenleme, uzlaşmaya varılması durumu yanında, uzlaşmaya varılmaması halinde de, 

vergi mahkemesince uzlaşmaya konu edilen vergi ve/veya vergi cezasının hukuka 

uygunluğu hakkında daha önce verilen kararın hükümsüz sayılacağı anlamına 

gelmektedir. Uzlaşmaya varılamaması durumunda, vergi mahkemesi tarafından daha 

önce verilen kararın hükümsüz sayılmasını haklı kılacak bir neden yoktur. Dolayısıyla, 

maddenin öngördüğü hükümsüz sayılma sonucunun, tarafların uzlaşmaya varmaları 

halinde uygulanacağının söylenmesi de doğru ve amaca uygun bir yaklaşımdır.177 

 

2.1.8.1.1.2. Dava Açma Hakkı Üzerindeki Etkisi 

Uzlaşma başvurusunda bulunan vergi mükellefinin veya ceza muhatabının, 

vergi idaresi ile uzlaşmaya varamaması durumunda Ek 7’nci maddenin 4’üncü 

fıkrasında tanınan ek süreden yararlanarak dava açma hakkını ileride kullanabileceğini 

düşünüp uzlaşma başvurusuna konu ettiği vergi ve/veya vergi cezasını, süresi içersinde, 

idari davaya konu etmemiş bulunması muhtemel sonuçlardan biridir. Bu durumda, 

uzlaşmaya başvuranın süresi içersinde kullanmadığı dava açma hakkını, yeniden 

kullanabilmesi, Ek 7’nci maddenin ilk fıkrasına göre, ancak uzlaşmanın gerçekleşmemesi 

veya uzlaşmanın temin edilememiş sayılması koşuluyla olanaklıdır. Tarafların, uzlaşma 

görüşmeleri sonunda uzlaşmaları durumunda ise, söz konusu hakkın kullanılması 

                                                           
176 Dan. 25.5.1984 tarihli ve E:1983/4393, K: 1984/1870 sayılı kararı. 
177 Candan, a.g.e., s. 357. 
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imkansız hale gelmektedir. 

Uzlaşmanın gerçekleşmesi durumunda uzlaşma başvurusuna konu edilen vergi 

ve/veya vergi cezasına karşı dava açılmasını yasaklayan düzenleme, Ek 7’nci maddenin 

3’üncü fıkrası hükmünde ifade edilmektedir. Fıkra, gerçekte, ilk fıkranın karşıt 

anlamından çıkan dava açma yasağına açıklık getirmektedir. Düzenleme, "Uzlaşmanın 

vaki olması (gerçekleşmesi) halinde mükellef, üzerinde uzlaşılan vergi ve cezaya (bunların 

birisi üzerinde uzlaşılmış olsa dahi her ikisine); adına sadece ceza kesilmiş bulunan, 

üzerinde uzlaşılan işbu cezaya karşı dava açamaz." hükmünü içermektedir. 

Fıkrada geçen parantez içi hükmün, üzerinde uzlaşılan vergi ve/veva vergi 

cezasına karşı dava açma hakkının kullanılması konusunda getirilen yasaklamayı, 

üzerinde uzlaşılamayan vergi ve vergi cezalarını da içine alacak biçimde 

yaygınlaştırmakta olduğunu görmekteyiz. Vergi ve vergi cezasından yalnızca biri 

üzerinde uzlaşılmış olunması durumunda dahi, hem vergiye, hem de vergi cezasına karşı 

dava açılamayacağını söylemektedir. Yani, vergi ve vergi cezasından biri üzerinde 

yapılan uzlaşma, uzlaşılamayan diğerinin de idari davaya konu edilmesini 

engellemektedir.178 

Bu konuda Danıştay’a giden davalarda da uzlaşmanın sağlanması üzerine söz 

konusu dava açma hakkı olmadığına ve hiçbir mercie şikayette bulunulamayacağına 

yönelik kararları mevcuttur.179 

 

2.1.8.1.2. Vergi Dairesinin Dava Açma Hakkına Etkisi 

Vergi idarelerine, tadilat ve takdir komisyonlarınca tahmin ve takdir olunan 

matrahlara karşı dava açma hakkı VUK’un 377. maddesinde tanınmıştır. Vergi idaresi, 

anılan komisyonlarca tahmin ve takdir olunan matrahları gerçeğe uygun bulmadıkları, 

daha doğru olarak, olması gerekenden az gördükleri takdirde, bu matrahlara karşı idari 

dava açabilirler. Gerçekte, dava, tahmin ve takdir olunan matrahlara karşı değil, bu 

tahmin ve takdirleri içeren komisyon kararlarına karşı açılır. Vergi idaresinin davacısı 

olduğu bu davada, yargılama, tadilat ve takdir komisyonu kararının gerçeğe ve hukuka 

uygunluğu üzerinde cereyan eder. 

                                                           
178 Acar, a.g.m., s.27. 
179 Dan. 4. Dairesi, 29.03.2004 tarihli, E.2003/769 ve K.2004/605 sayılı kararı. 
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Böyle bir matrah tahmin ve takdir kararına dayanılarak tarh olunan vergi 

üzerinde mükellefle uzlaşmaya varılması durumunda, bu uzlaşma, uzlaşma başvurusuna 

konu edilen verginin matrahını da kapsadığından, vergi idaresinin, artık, bu matraha 

karşı idari dava açması imkansız hale gelir.180 

Ancak, yalnızca vergi cezasında uzlaşılması, bu vergi cezasının ilgili bulunduğu 

verginin matrahında da uzlaşma içermediğinden, uzlaşılamayan verginin matrahının 

tahmin ve takdirine ilişkin komisyon kararına karşı vergi idaresince idari dava 

açılmasına engel değildir.181 

 

2.1.8.2. Vergi Dairesinin İnceleme Yetkisine Etkisi 

Üzerinde uzlaşılan ve tutanakla tespit edilen hususlar, mükellef hakkında 

ikmalen, re’sen ya da idarece tarh edilen vergi ve bu vergiye bağlı olarak kesilen vergi 

ziyaı cezası olduğuna göre; vergi dairesinin bu tarhiyatın yapılmasını gerektiren nedene 

dayanarak yeniden vergi incelemesi yapamaması da gerekir. Bu gereklilik, uzlaşma 

müessesesinin açıklamaya çalıştığımız niteliğinin sonucudur. 

Ancak; uzlaşma başvurusuna konu edilen ve üzerinde uzlaşılan verginin tarh 

yöntemine ilişkin başka bir sebepten dolayı, vergi idaresinin yeniden vergi incelemesi 

yapmasına ve bu inceleme sonucuna göre vergi tarh etmesine yasal bir engel 

bulunmamaktadır.182 

 

2.1.8.3. İndirim Hakkı Üzerindeki Etkisi 

Uzlaşmaya varılmasının, VUK’un 376’ncı maddesinde öngörülen indirim hakkı 

üzerindeki etkisi, VUK’un Ek 9’uncu maddesinde "Bu bölüm uyarınca üzerinde 

uzlaşılan vergi ve cezalar hakkında 376’ncı madde hükümleri; hakkında 376’ncı madde 

hükümleri uygulanan vergi ve cezalar için bu bölüm hükümleri uygulanmaz. Ancak, ceza 

                                                           
180 Dan. İ.B.K., 2.7.1985, E: 1985/4, K: 1985/5, R.G., 22.12.1985-18966: Takdir komisyonları tarafından 

takdir olunan matrah üzerinden tahakkuk ettirilen vergi ve vergi cezası hakkında uzlaşılmış 
olmasının, matrah artırılması dileğiyle vergi dairesi tarafından açılan davanın görülmesine engel 
olup olmadığı konusunda daireler arasında ortaya çıkan aykırılığın, uzlaşılan vergi ve cezasının 
matrahın artırılması yolundaki vergi dairesi davasının incelenemeyeceği yönünde birleştirilmesi 
suretiyle giderilmesi hk. 

181 Acar, a.g.m., s.28. 
182 Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 2.7.1985 gün ve E: 1985/4, K: 1985/5 sayılı kararı. 
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muhatabının, uzlaşma tutanağını imzalayıncaya kadar uzlaşma talebinden vazgeçtiğini 

beyanla hadiseye 376’ncı maddenin uygulanmasını istemek hakkı mahfuzdur." hükmünü 

içermektedir. 

Maddede kullanılan anlatım biçimi, 376’ncı maddedeki vergi cezaları yanında 

vergi asılları hakkında da uygulanma olanağının bulunduğu izlenimini veriyor olsa da 

madde başlığından da anlaşılacağı gibi, sadece vergi zıyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük 

cezaları hakkında uygulanabilir niteliktedir. Yani, üzerinde uzlaşılmış olunsun veya 

olunmasın, aslında vergiler hakkında Ek 9’uncu maddenin uygulanması mümkün 

değildir.183 

 

2.1.8.4. Düzeltme Hakkı Üzerindeki Etkisi 

VUK’un Ek 11'inci maddesinin ikinci fıkrasında tarhiyat öncesi uzlaşma için 

"Tarhiyattan önce uzlaşmaya varılması halinde tutanakla tespit edilen bu husus hakkında 

dava açılamaz ve hiçbir mercie şikayette bulunulamaz." ve Ek 6'ncı maddesinin ikinci 

fıkrasında ise, tarhiyat sonrası uzlaşma için "Mükellef veya adına ceza kesilen; üzerinde 

uzlaşılan ve tutanakla tespit olunan hususlar hakkında dava açamaz ve hiçbir mercie 

şikayette bulunamaz." şeklinde ifade edilmektedir. 

Buna göre mükellef veya ceza muhatabı, uzlaşma sağlanarak uzlaşma 

tutanağının düzenlenmesi halinde uzlaşılan vergi ve ceza için dava açamaz ve şikayette 

bulunamaz. Dolayısıyla bu hükümle mükellef veya ceza muhatabı açısından yargı ve 

düzeltme yolunun kapandığı düşünülebilir. 

Ancak, VUK’un 122. maddesinde, “mükellefler, vergi muamelelerindeki 

hataların düzeltilmesini vergi dairesinden yazı ile isteyebilirler.” hükmü yer almaktadır. 

Bununla birlikte Borçlar Kanununun 18, 20, 21, 23, 28 ve 29’uncu maddeleri ile 

düzenlenen muvazaa, butlan, gabin, hata, hile ve ikrah hallerinde sözleşme geçersizlikle 

veya iptal edilebilirlikle sonuçlanabilir. Ancak hata hariç bu haller vergi idaresi ile 

mükellef veya ceza muhatabı arasındaki uzlaşmada söz konusu olmaz. 

Bununla birlikte muvazaa, butlan, gabin, hata, hile ve ikrah hallerinde, taraflar 

sözleşmeyle anlaştıkları hususlara itiraz edebilirler ve sözleşme hükümlerine uymak 

                                                           
183 Kızılot, a.g.e., s.294.  
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zorunda değildirler. Bu nedenle borçlar hukukunda esaslı hata hallerinde yanılgıya düşen 

taraf o sözleşme ile bağlı olmaz ve hesap hatası halinde ise sözleşme geçersiz olmaz ve hata 

düzeltilir. Aksi halde vergi hatasının vergilendirilmesi söz konusu olur ki VUK’un 116-

126'ncı maddeleri ile vergi hatalarında düzeltmenin kabul edilmesi ile vergi hatasının 

vergilendirilmemesi kabul edilmiştir.184 

Ayrıca Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bir özelgesinde bu durum 

açıklanmıştır. Söz konusu özelgede; 

Vergi sistemimizde hata üzerinden vergi alınmaması esası açık bir şekilde 

benimsenmiş olup 213 sayılı VUK’un 116, 117 ve 118 inci maddelerinde belirtilen 

vergi hatalarının düzeltme hükümleri çerçevesinde düzeltilmesine imkan tanınmıştır. 

Bu nedenle; 

- Vergi mevzuuna girmeyen veya vergiden muaf olanlara yapılmış olan 

tarhiyatların, 

- Vergiye tabi olmamaları gerekenler adına yapılan tarhiyatların, 

- Aynı vergilendirme dönemi için yapılan mükerrer tarhiyatların, 

Uzlaşma mevzuu edilmiş ve üzerinde uzlaşılmış olması ve bu hatalı durumun 

da uzlaşma sırasında dikkate alınmamış olması hallerinde söz konusu hataların 213 

sayılı VUK’un düzeltme hükümleri çerçevesinde düzeltilmesi şeklinde bir uygulama 

yapılması Bakanlıkça benimsenmiş olup, uygulamaya bu şekilde yön verilmiştir.185 

Böylece Maliye Bakanlığı’nın özelgesiyle birlikte uzlaşmaya varılmış olsa da 

üzerinde uzlaşılan vergi veya ceza üzerinde düzeltme başvurusunda bulunarak düzeltme 

hükümlerinden yararlanılabilir. 

 

2.1.8.5. Üzerinde Uzlaşılan Vergi ve Vergi Cezasının Ödenmesi 

Üzerinde uzlaşılan vergi ve vergi cezasının ödenme zamanı, VUK’un Ek 8’inci 

maddesinin 1’inci fıkrasında gösterilmiştir. Uzlaşmanın gerçekleşmesi durumunda, 

üzerinde uzlaşılan vergi ve cezanın ödenme zamanı, uzlaşma tutanağının tebliğ 

                                                           
184 Yunus Şengöz, (1999), Uzlaşılan Vergi Ve Cezalarda Vergi Hatası Bulunması Halinde Düzeltme 

Yapılabilir Mi?, Maliye ve Sigorta Yorumları, Sayı: 299, s. 24-27. 
185 Maliye Bakanlığı'nın 2.12.1998 tarih ve B.07.0.GEL.0.28/2880-5314 sayılı özelgesi. 
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olunduğu tarihte vergi ve cezanın ödeme zamanlarının geçmiş olup olmamasına göre 

belirlenir. 

Uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların ödeme zamanlarından önce ilgiliye tebliğ 

edilmişse kanuni ödeme zamanlarında, ödeme zamanları kısmen veya tamamen 

geçtikten sonra ilgiliye tebliğ edilmişse ödeme süreleri geçmiş olanlar uzlaşma 

tutanağının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekmektedir. 

Uzlaşmaya konu olan vergi ve cezada uzlaşma gerçekleştiğinde uzlaşma 

tutanağı düzenlenir ve derhal gereği yerine getirilmek üzere Vergi Dairesine iki örneği 

gönderilir. Bu tutanak tahakkuk fişi yerine geçer ve tutanağın imzalanarak bir örneğinin 

mükellefe verilmesiyle tahakkuk gerçekleşir.186 

 

2.1.8.5.1. Uzlaşmanın Gerçekleştiğine Dair Tutanağın Vergi ve Cezaların Ödenme 

Zamanından Önce İlgiliye Tebliği Durumunda 

Uzlaşmanın gerçekleştiğine dair tutanağın vergi ve cezaların ödenme 

zamanından önce ilgiliye tebliği durumunda ödeme, kanuni ödeme zamanlarında 

yapılması gerekir. Vergi için kanuni ödeme zamanı, vergi kanunlarında gösterilen 

süredir. Verginin, bu sürenin son gününe kadar ödenmiş olması gerekir. Vergi cezası için 

ise, vergi mahkemelerinde dava açma süresinin bittiği tarihten itibaren işleyecek olan 

bir aylık süre, kanuni ödeme zamanı olduğu VUK madde 368’de belirtilmektedir. 

VUK’un Ek 8’inci maddesindeki "... vergi ve cezaların ödeme zamanlarından 

önce..." ibaresi, ödeme zamanlarının başlamasından önce şeklinde anlaşılmalıdır. Söz 

konusu ödeme zamanlarının işlemeye başlamasından sonra, bu süre tamamen geçmemiş 

olsa dahi yeni bir ödeme zamanı işlemeye başlar.187 

 

                                                           
186 Pehlivan, a.g.m., s. 79. 
187 Sakıp Şeker, (2006), Uzlaşılan Vergilerde Gecikme Faizinin Hesabı ve Özellikli Durumlar, Yaklaşım, 

Sayı: 164, s.148. 
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2.1.8.5.2. Uzlaşmanın Gerçekleştiğine Dair Tutanağın Ödeme Zamanlarının 

Kısmen veya Tamamen Geçmesinden Sonra Tebliği Durumunda 

Bu durumda, ödemenin tutanağın tebliği tarihinden itibaren işleyecek bir aylık 

yeni bir süre içersinde yapılması gerekmektedir. Bu bir aylık yeni sürenin işleyebilmesi 

için, kanuni ödeme zamanının tamamen geçmiş olması zorunlu değildir. Kanuni ödeme 

zamanının kısmen geçmiş olması, başka bir ifade ile işlemeye başlamış bulunması 

yeterlidir. Örneğin, kanuni ödeme zamanı Haziran ayı olan vergilerde, uzlaşma 

tutanağının bu ay içersinde herhangi bir tarihte tebliğ olunması halinde, söz konusu bir 

aylık süre işlemeye başlar. 

Uzlaşılan vergiler için, verginin kendi kanununda belirtilen ve tarhiyatın ilgili 

bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren, uzlaşma tutanağının 

imzalandığı veya komisyonun uzlaşmanın gerçekleşmemesi üzerine düzenlenen 

tutanağa geçirilen nihai teklifinin, Uzlaşma Yönetmeliği’ninn 10’uncu maddesinin son 

fıkrası uyarınca, kabul edildiğinin vergi dairesine dilekçe ile bildirildiği tarihe kadar 

geçen süre için, 6183 sayılı AATUHK’nun 51’inci maddesine göre tespit edilen 

gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır. 

Burada vergi daha önce ödenmiş ise, gecikme faizi, ödeme tarihine kadar geçen 

süre için hesaplanır. Gecikme faizinin hesabında ay kesirleri dikkate alınmaz. Bu 

şekilde hesaplanan gecikme faizi de, üzerinde uzlaşılan verginin ödenmesi gereken süre 

içersinde ödenmesi gerekmektedir.188 

 

2.2. TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA 

Türk Vergi Sisteminde, uzlaşma müessesesinin ikinci türü, tarhiyat öncesi 

uzlaşmadır. Vergi idaresi ile vergi yükümlüsünün, aralarında, henüz doğmamış olan, 

ancak doğmasına kesin gözü ile bakılan uyuşmazlığı, karşılıklı ödünlerle, gidermek 

üzere anlaşmaları anlamına gelen bu ikinci uzlaşma müessesesi, Vergi Sistemimize, ilk 

kez, 213 sayılı VUK’a 04.12.1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunun 33’üncü maddesiyle 

eklenen Ek 11’inci madde ile girmiştir.189 

 
                                                           
188 Şeker, a.g.m., s.148. 
189 Mehmet Tahir Ufuk, (2000), Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, Maliye Postası, Sayı:476, s.50. 
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Tarhiyat öncesi uzlaşma vergi incelemeleri sonucunda düzenlenen vergi 

inceleme raporlarına dayanılarak re'sen veya ikmalen tarh edilecek vergilerle, kesilecek 

cezaların tarh edilmesinden önce uzlaşma konusu yapılabilmesine imkan tanıyan 

müessesedir.190 

Tarhiyat öncesi uzlaşma, tarhiyat sonrası uzlaşma ile bazı konularda 

benzerlikler göstermektedir. Ancak burada tarhiyat sonrası uzlaşma arasındaki farklara 

da değinerek tarhiyat öncesi uzlaşmanın konusu, koşulları, uzlaşma komisyonları, 

uzlaşma talebi ve uzlaşma görüşmelerinin muhtemel sonuçları üzerinde durmak, 

konunun bütününe yönelik daha açıklayıcı bir nitelik arz edecektir. 

 

2.2.1. Uzlaşmanın Konusu ve Koşulları 

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinin 2’nci maddesinin başlığı, “Kapsam” 

adını taşımaktadır. Bu başlık, gerçekte yönetmeliğin uygulanma alanını belirlemeyi 

amaçlamakla birlikte, içeriği tarhiyat öncesi uzlaşma müessesesinin konusu ile yakından 

ilgilidir. Başka bir ifadeyle, yönetmeliğin uygulama alanını (kapsamını) belirleyerek, 

tarhiyat öncesi uzlaşmanın konusunu ortaya koymak mümkündür. 

Bu nedenle tarhiyat öncesi uzlaşmanın konusunu, yetkili vergi dairesi, tarh 

yöntemi, vergi türü, ceza türü ve miktar yönlerinden değerlendirerek tarhiyat öncesi 

uzlaşmanın koşullarını da açıklayabiliriz. 

 

2.2.1.1. Yetkili Vergi Dairesi Bakımından Uzlaşmanın Konusu 

VUK’un Ek 11’inci maddesi, tarhiyat öncesi uzlaşma yapılmasına izin 

vermekle, sadece Maliye Bakanlığını yetkili kılmıştır. Maliye Bakanlığı da, söz konusu 

yetkisini, kendisine bağlı vergi daireleri yönünde kullanılarak, uzlaşma yapılabilmesini, 

bu vergi dairelerinin tarha yetkili oldukları vergiler ile bu vergilere ilişkin vergi 

cezalarıyla sınırlamıştır. 

VUK’un Ek 11’inci maddesinin ilk fıkrası, tarhiyat öncesi uzlaşma 

yapılmasının Maliye Bakanlığının iznine bağlı bulunduğunu söylemektedir. Fıkranın ilk 

cümlesinde, "Maliye Bakanlığı, vergi incelemesine dayanılarak salınacak vergilerle 
                                                           
190 Sivrikaya, a.g.m., s. 160. 



 

 

85 

kesilecek cezalarda (344 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca vergi ziyaı cezası 

kesilecek tarhiyata ilişkin vergi ve ceza hariç) tarhiyat öncesi uzlaşma yapılmasına izin 

verebilir." şeklindedir. Bu anlatım şeklinden tarhiyat öncesi uzlaşmanın Maliye 

Bakanlığının yetki alanında bulunan vergi ve vergi cezalarını kapsadığı anlaşılmaktadır. 

Bunun sonucu olarak, diğer idarelerin, örneğin, il özel idareleri ve belediyelerin 

yetkilerine giren vergi ve vergi cezaları hakkında tarhiyat öncesi uzlaşma 

yapılamayacağı, ikinci olarak da, Maliye Bakanlığının yetki alanına giren her vergi ve 

vergi cezasının kendiliğinden tarhiyat öncesi uzlaşmanın kapsamında olmadığı, bunun 

için, Bakanlığın iznine gerek bulunduğu anlaşılmaktadır.191 

 

2.2.1.2. Tarh Yöntemi Bakımından Uzlaşmanın Konusu 

VUK’un Ek 11’inci maddesinde, tarhiyat öncesi uzlaşma yapma izninin 

verilmesi, vergi incelemesine dayanılarak salınacak vergiler ve kesilecek cezalarla sınırlı 

tutulmuştur. Yani, tarhiyatın ve kesilecek cezanın dayanağı, vergi incelemesi olmak 

zorundadır. 

Madde, tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilecek verginin tarh yöntemi 

hakkında açık bir anlatım getirmemiştir. Bununla birlikte, VUK’da, vergi incelemelerine 

dayanılarak yapılabilecek tarhlara ait yöntemler belirtilmiştir. Bu yöntemler, 29’uncu 

maddede öngörülen ikmalen vergi tarhı ile 30’uncu maddede düzenlenen re’sen vergi tarhı 

yöntemleridir. 

Bu tarh yöntemleri dışında kalan, beyanname ve tahrire dayalı tarhlarla VUK’un 

Mükerrer 30’uncu maddesi uyarınca idarece yapılan tarhlara konu edilecek vergiler ve 

dolayısıyla, varsa bunlara ilişkin olan vergi cezaları hakkında, incelemeye dayalı 

olmamaları sebebiyle, tarhiyat öncesi uzlaşma yapılması mümkün değildir.192 

 

2.2.1.3. Vergi Türü Bakımından Uzlaşmanın Konusu 

VUK’un Ek 11’inci maddesinin birinci fıkrası, sadece vergi incelemesine 

dayanılarak salınacak vergilerden söz etmiştir. Resim ve harçlar konusunda bir açıklık 

                                                           
191 Sivrikaya, a.g.m., s. 160. 
192 Erdem, a.g.m., s. 47. 
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yoktur. Bu konudaki açıklığa, Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği’nin kapsam 

maddesinde rastlamaktayız. Ayrıca Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği’nin tanımlarla 

ilgili 4’üncü maddesinin "h" fıkrasında da, vergi sözcüğünün; Vergi Usul Kanunu 

kapsamına giren Maliye Bakanlığı vergi dairelerinin tarha yetkili oldukları vergi, resim ve 

harçları ve bunlara bağlı fonları anlatacağı belirtilmiştir. 

VUK’un kapsamına giren vergi, resim ve harçların neler olduğu, tarhiyat sonrası 

uzlaşma ile ilgili bölümde açıklanmıştır. VUK’un l’inci maddesi, bu kanun hükümlerine 

tabi vergi, resim ve harçları belirlemektedir. Bu belirlemeye göre; 

a) İkinci maddede yazılı olanlar, yani Gümrük ve Tekel İdarelerince 

alınanlar dışında, Genel Bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel 

idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar, 

b) Bu vergi, resim ve harçlara bağlı olan vergi, resim ve zamlar, 

c) VUK hükümleri ile kaldırılan vergi, resim ve harçlar, VUK’un l’inci 

maddesinin kapsamına girmektedir. 

Bu üç durum dışında, kanunlarında VUK hükümlerine tabi oldukları yönünde 

düzenleme bulunan vergi, resim ve harçların da, uzlaşma başvurusuna konu olma 

bakımından, 1’inci madde kapsamında olduklarının kabul edilmesi gerekmektedir. 

 

2.2.1.4. Ceza Türü Bakımından Uzlaşmanın Konusu 

Uzlaşmaya konu edilebilecek vergi cezaları bakımından tarhiyat öncesi 

uzlaşmanın kapsamı tarhiyat sonrası uzlaşmanın kapsamına göre daha geniş tutulmuştur. 

Buna bağlı olarak, vergi ziyaı cezası ile birlikte usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezası da 

uzlaşma kapsamına alınmıştır. 

Bir vergi cezasının tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilebilmesi için her şeyden 

önce vergi incelemesine dayalı olarak kesilmesi gerekmektedir. Burada, tarhiyat öncesi 

uzlaşmada iki farklı işlem söz konusudur. İlk olarak, ceza kesmeye yetkili vergi dairesini 

ceza kesmeye sevk eden sebep olarak ceza kesilmesi gerektiğini tespit eden hazırlayıcı 

idari işlem niteliğindeki vergi inceleme raporudur. İkinci aşamada ise, hazırlayıcı idari 

işlem (vergi inceleme raporu) üzerine ceza kesme yetkisinin kullanılması ile 

gerçekleştirilen tek taraflı ve icrai nitelikli ceza kesme işlemi gündeme gelmektedir. 
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Tarhiyat öncesi uzlaşmada, bu ikili aşamanın ilk aşaması gerçekleşmiş, ancak ikinci 

aşamaya geçilmemiştir. Dolayısıyla, tespit yapılmış, ancak ceza kesilmemiştir. 

Bu çerçevede, cezanın uzlaşma konusu yapılabilmesi için, bu ilk aşamadaki ilişki 

düzeyinde olması, diğer bir ifade ile vergi incelemesi kapsamında tespit edilen bir fiil ya 

da eyleme dayanması gerekir. Dolayısıyla, vergi incelemesinden kaynaklanmayan veya 

dayanağında vergi incelemesi bulunmayan bir vergi cezasının tarhiyat öncesi uzlaşmaya 

konu edilmesi mümkün değildir.193 

VUK’un Ek 11’inci maddesinde, tarhiyat öncesi uzlaşmanın vergi cezalarıyla 

ilgili konusu hakkında, “…... vergi incelemesine dayanılarak salınacak vergilerle 

kesilecek cezalarda ...” ibaresini kullanmıştır. Maddede, kesilecek vergi cezasının, 

vergiye ilişkin olup olmadığı konusunda bir açıklık yoktur. Bu yüzden, düzenleme, 

Maliye Bakanlığının, vergiye ilişkin olsun veya olmasın kesilecek her türlü vergi 

cezasının tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilmesine izin verebileceği anlamına geldiğini 

söyleyebiliriz. 

VUK’un uzlaşma ile ilgili hükümlerine ilişkin Ek 11. maddesinin “Tarhiyat 

Öncesi Uzlaşma” başlığına göre, Maliye Bakanlığı, vergi incelemelerine dayanılarak 

tarh edilecek vergilerle, kesilecek cezalar konusunda tarhiyat öncesi uzlaşma 

yapılmasına izin verebilir. Ancak, kaçakçılık suçunu oluşturan fiillerle vergi kaybına yol 

açılması nedeniyle üç kat vergi ziyaı cezası kesilmesi halinde TÖU yapılamayacağı gibi 

tarhiyat öncesi uzlaşılan ve tutanakla tespit edilen hususlar hakkında da hiç bir makam 

veya yargıya başvurulamayacağı vurgulanmıştır.194 

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği, uzlaşmanın konusunu oluşturabilecek 

vergi cezasının “bir vergiye ilişkin” olmasından neyin anlaşılması gerektiği hakkında bir 

açıklama getirmemiştir. Bu durumda; “vergiye ilişkin” olmanın ne anlama geldiğinin 

belirlenmesi, tümüyle, uygulamacılara ve uyuşmazlık halinde, idari yargı yerlerine 

kalmaktadır. 

Candan’a göre, Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği’nin “vergiye ilişkin” 

ibaresini kullanmaktaki amacı, uzlaşmaya konu edilebilecek vergi cezasının ikmalen, 

re’sen veya idarece tarh edilen vergiye bağlı olması gerektiğini belirtmek değildir. 
                                                           
193 Erdem, a.g.m., s. 47-48. 
194 Yusuf Karakoç, (2007), Vergi Sorunlarının/Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları, Yetkin Yayıncılık, 

Ankara, s.41. 
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Sözcük olarak, “ilişkin olma”, “bağlı olma” ya göre daha geniş bir ilgisi olduğu 

görülmektedir. Bununla birlikte; “vergiye ilişkin olma” hali, basit bir ilgili olma hali de 

değildir. Örneğin, VUK’un kayıt ve belge düzenine ilişkin hükümlerinin bu kanunun 

kapsamına giren herhangi bir vergi ile ilgisi tartışılamaz. Ancak, kayıt ve belge 

düzenine ilişkin hükümlere aykırı davranış dolayısıyla kesilen her vergi cezası da, 

sadece bu kasıt sebebiyle vergiye ilişkin olarak kabul edilemez. Örneğin, hesap ve 

işlemlerin doğruluk veya açıklığını bozmamak koşuluyla bazı evrak ve vesikanın 

bulunmaması veya ibraz edilmemesi dolayısıyla kesilen ikinci derecede usulsüzlük cezası 

(VUK. md.352/11-8), bu niteliktedir. Çünkü bu cezanın kesilmesini gerektiren kanun 

hükmü, verginin miktarının hesaplanmasıyla ilgili değildir.195 

Tarhiyat öncesi uzlaşma başvurusuna konu edilip edilmeyeceğini belirleme 

açısından vergi cezasının ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergiye ilişkin olması, 

kesilmesi ve hesaplanması, vergi ziyaının bulunmasına ve tarh olunan vergi miktarına 

bağlı vergi cezaları ile sınırlandırılamaz. Vergi aslına bağlı olmayan bazı cezaların da 

vergiye ilişkin olabileceğini söyleyebiliriz. Ayrıca bu vergi cezalarını diğerlerinden ayırt 

edebilmek için kullanılacak ölçütün, vergi cezasının kesilmesini gerektiren eylemin ihlal 

ettiği kanun hükmünün verginin matrahının, dolayısıyla miktarının gerçeğe uygun olarak 

hesaplanıp, ödenmesi amacı güdüp gütmediği olduğunu da söyleyebiliriz. Bu amacı 

güden kanun hükmünün ihlali dolayısıyla da kesilen vergi cezasının vergi aslına bağlı 

olup olmadığına bakılmaksızın vergiye ilişkin olarak kabul edilmesi gerekmektedir.196 

 

2.2.1.5. Miktar Yönünden Uzlaşmanın Konusu 

Uzlaşma Yönetmeliklerinde, tarhiyat öncesi uzlaşma yapmaya yetkili uzlaşma 

komisyonlarının yetkileri, salınacak vergi ve kesilecek vergi cezasının miktarı ile 

sınırlandırılmış değildir. Bu bakımdan, komisyonlar, tarhiyat sonrası uzlaşma 

komisyonlarından farklı olarak, miktar yönünden herhangi bir kayıtla bağlı olmaksızın, 

uzlaşabilme olanağına sahiptir. Dolayısıyla, tarhiyat öncesi uzlaşmanın konusuna giren 

vergi ve vergi cezalarının miktarlarının, uzlaşmaya konu olma bakımından bir önemi 

                                                           
195 Candan, a.g.e., s. 384. 
196 Candan, a.g.e., s. 385. 
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bulunmamaktadır.197 

 

2.2.1.6. Uzlaşabilme Koşulları 

Tarhiyat sonrası uzlaşma ile ilgili düzenlemelerde, uzlaşmanın konusunun 

belirlenmesi ile yetinilmemiş, ayrıca, idarenin vergi mükellefi veya ceza muhatabının 

uzlaşma talebini kabul etme, yani uzlaşabilme koşulları da gösterilmiştir. Bu uzlaşabilme 

koşulları, VUK’un Ek 1’inci maddesinde sayılmıştır. Tarhiyat öncesi uzlaşma ile ilgili 

yasal ve idari düzenlemelerde ise, tam aksine, bu konuda bir sınırlama getirilmemiştir.198 

Sadece kaçakçılık cezası ile cezalandırılan tarhiyatlar için uzlaşma hakkı 

bulunmamaktadır. Bunun dışındaki hangi konuda inceleme yapılırsa yapılsın, 

inceleme sonucunda mükellefin tarhiyat öncesi uzlaşma hakkı bulunmaktadır. 

Örnek vermek gerekirse, hasılatı gizlemek maksadıyla kanuni defterlere kayıt 

edilmeyen satış faturaları için yapılan vergi tarhiyatı için, tarhiyat öncesi uzlaşabilmek 

mümkündür.199 

Bunun sonucu olarak, uzlaşma talebinde bulunan vergi mükellefi veya ceza 

muhatabı, bu talebine herhangi bir madde veya hukuka aykırılık nedeni göstermek zorunda 

değildir. Aynı şekilde, idare de uzlaşma talebini kabul için, bir takım maddi ve hukuki 

nedenlerin gerçekleşmiş olması şartına bağlı değildir. Dolayısıyla, tarhiyat öncesi uzlaşma 

müessesesi, tarhiyat sonrası uzlaşma müessesesinden farklı olarak, tam bir serbesti ve 

karşılıklı görüşme yoluyla pazarlık ortamında cereyan etmektedir. 

Vergi yükü önünde, eşitlik ve vergilendirmede adalet ilkeleri bakımından 

tarhiyat öncesi uzlaşma müessesesi, tarhiyat sonrası uzlaşma müessesesine göre daha 

eleştirilere açık bir uygulamadır.200 

 

                                                           
197 Erdem, a.g.m., s.82. 
198 Yılmaz ve Ünlüyol, a.g.m., s.31. 
199 Ali Haydar Yıldırım, (2007) Tarhiyat Öncesi Veya Tarhiyat Sonrası Uzlaşma, Vergici ve 

Muhasebeciyle Diyalog,  Sayı:225, s. 46. 
200 Yılmaz ve Ünlüyol, a.g.m., s.31. 
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2.2.2. Uzlaşma Komisyonları 

VUK’un Ek 11’inci maddesinde, tarhiyat öncesi uzlaşmanın komisyonlar eliyle 

yapılacağına dair bir hüküm yoktur. Bu konudaki hüküm, Tarhiyat Öncesi Uzlaşma 

Yönetmeliği ile getirilmiştir. Bu yönetmelik, tarhiyat öncesi uzlaşma yapılmasını, tarh 

olunacak vergi ve kesilecek vergi cezasını öngören inceleme raporunu düzenleyen 

inceleme elemanının katılmadığı uzlaşma komisyonlarının yetkisine bırakmıştır. 

Tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonlarının mensupları da, Genel Bütçeye giren 

vergi, resim ve harçlar için oluşturulan tarhiyat sonrası uzlaşma komisyonlarının 

mensupları gibi maliye memurudurlar. 

Tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonları da, tarhiyat sonrası uzlaşma 

komisyonları gibi, vergi idaresinin adına hareket ederler. Yani, uzlaşma görüşmeleri 

sırasında, vergi idaresini temsil ederek, onun adına irade beyanında bulunurlar. 

Komisyonda, mükellef kesiminin temsilcisi yoktur. Müzakerelere katılan vergi 

mükellefi veya olası ceza muhatabı, komisyonun üyesi değil, onun dışında ve 

karşısındadır.201 

 

2.2.2.1. Komisyonların Oluşumu 

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinin 5, 6 ve 7’nci maddelerinde, tarhiyat 

öncesi uzlaşma komisyonları için, üç oluşum biçimi gösterilmiştir. Bunlardan ikisi, vergi 

incelemesini yapan inceleme elemanının merkez inceleme elemanı ve mahalli inceleme 

elemanı olmasına göre belirlenmiş, üçüncüsü ise, bölgesel düzeyde yapılacak uzlaşmalar 

için öngörülmüştür. Bu hükümlerde uzlaşma komisyonu tespit edilmemiş olan vergi 

incelemelerinde uzlaşma komisyonu, bakanlıkça belirlenmektedir. (Yön. md. 20). 

 

2.2.2.1.1. Merkez İnceleme Elemanlarınca Yapılacak İncelemelerde Komisyonun 

Oluşumu 

Merkez inceleme elemanları, maliye müfettişleri, hesap uzmanları ve bunların 

muavinleriyle gelirler kontrolörleri ve stajyer gelirler kontrolörleridir (Yön. md. 4/k). 

Bunların yapacakları vergi incelemeleri sonucu tarh olunacak vergiler ile kesilecek vergi 
                                                           
201 Çolak, a.g.m., s.102. 
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cezalarında uzlaşma yapma yetkisine sahip uzlaşma komisyonlarının oluşumu, 

incelemenin yapıldığı yerin merkez inceleme elemanlarının devamlı çalışma yeri olup 

olmamasına göre farklılık göstermektedir. 

Merkez inceleme elemanlarının devamlı çalışma yerlerinde yapacakları vergi 

incelemeleri sonucuna göre tarh edilecek vergi ve kesilecek vergi cezalarında tarhiyat 

öncesi uzlaşma yapmaya yetkili uzlaşma komisyonlarının oluşumu da, incelemeyi yapan 

merkez inceleme elemanının Kurul mensubu olup olmamasına göre iki biçimde 

olmaktadır. 

Tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilecek vergi veya vergi cezasının dayanağı 

olan vergi incelemesini yapan merkez inceleme elemanının Bakanlık Teftiş Kurulu veya 

Hesap Uzmanları Kurulu mensubu olması halinde tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonu, 

ilgili kurul başkanlığınca, biri başkan olmak üzere, belirlenecek üç merkezi inceleme 

elemanından meydana gelir. Komisyona, başkan olarak belirlenen inceleme elemanı 

başkanlık yapar. 

Tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilecek vergi veya vergi cezasının dayanağı 

olan vergi incelemesinin Gelir İdaresi Başkanlığı merkez inceleme elemanları tarafından 

yapılmış olması durumunda, tarhiyat Öncesi uzlaşma komisyonu; Gelir İdaresi 

Başkanlığı tarafından, biri başkan olmak üzere saplanacak üç merkez inceleme 

elemanından oluşur. 

Merkez inceleme elemanlarının geçici çalışma yerlerinde yapacakları vergi 

incelemelerinin sonucuna göre tarh olunacak vergi ve kesilecek vergi cezalarında 

tarhiyat öncesi uzlaşma yapma yetkisine sahip uzlaşma komisyonlarının oluşumu da, 

incelemeyi yapan merkez inceleme elemanlarının, yalnızca ekip elemanı olması, 

incelemeyi yapan inceleme elemanının, yalnızca ekip başkanı olması ve incelemenin 

ekip tarafından yapılması durumuna göre değişmektedir.202 

 

                                                           
202 Çolak, a.g.m., s.102. 
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2.2.2.1.2. Mahalli İnceleme Elemanlarınca Yapılacak İncelemelerde Komisyonun 

Oluşumu 

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesine göre, 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 etmektedir. Bunlar tarafından yapılacak 

vergi incelemelerinin sonucuna göre tarh olunacak vergi ve kesilecek vergi cezaları 

hakkında tarhiyat öncesi uzlaşma yapmaya yetkili uzlaşma komisyonlarının oluşumu,  

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği’nin,   değişik,  6’ncı maddesinde 

gösterilmiştir.203 

 

2.2.2.1.3. Bölgesel Uzlaşma Komisyonlarının Oluşumu 

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği’nin 7’nci maddesine göre, bazı koşullarla 

tarhiyat öncesi uzlaşmanın bölgesel düzeyde yapılması olanaklıdır. Bunun için, 

incelemeyi yapan inceleme elemanının bağlı olduğu ekip veya grup başkanının gerekli 

görmesi ve talepte bulunması gereklidir. Mahalli inceleme elemanlarının böyle bir 

yetkileri yoktur. 

Tarhiyat öncesi uzlaşmanın bölgesel düzeyde yapılması konusunda karar verme 

yetkisi, incelemeyi yapan, merkezi inceleme elemanının mensubu olduğu kurul veya 

genel müdürlüğe aittir. 

 

2.2.2.2. Uzlaşma Komisyonlarının Toplanma ve Karar Yeter Sayısı 

Tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonları da, tarhiyat sonrası uzlaşma 

komisyonları gibi, biri başkan olmak üzere üç üyeden oluşmaktadır. Tarhiyat Öncesi 

Uzlaşma Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesine göre, komisyonların toplanmış 

sayılabilmeleri için, üyelerin tamamının toplantıya katılmış olması gereklidir. Yani, 

komisyonlar, tam üye sayısı ile toplanmak zorundadırlar. Uzlaşma toplantısının 

yapılacağı gün ve saatte kimi üyelerin toplantıya katılmaları mümkün olmazsa, 

                                                           
203 Çolak, a.g.m., s.103. 
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toplantıya katılmayan üye yerine, yetkili merci tarafından yenisi seçilir. 

Tam üye sayısı ile toplanan tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonları, kararlarını 

oyçokluğuyla alırlar. Uzlaşma görüşmeleri sonunda alınan kararlar, gerçekte, vergi 

idaresinin niyet ve iradesinin, komisyon tarafından, vergi idaresi adına açıklanmasından 

ibarettir.204 

 

2.2.3. Uzlaşma Talebi ve Çağrısı 

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde yer alan düzenlemelere göre, 

tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonunun uzlaşma görüşmeleri için tarih belirlenmesi, 

başka ifadeyle, müessesenin aşamalarının işlemeye başlayabilmesi için usulüne uygun 

olarak yapılmış bir uzlaşma talebinin bulunması gerekmektedir. Uzlaşma talebi, buna 

yetkili olanlar tarafından, kendiliklerinden veya davet üzerine yapılabilir. Uzlaşma 

talebinden sonra vergi idaresi yetkililerinin görüşmeyi uygun bulması üzerine vergi 

mükellefi veya ceza muhatabına görüşme için çağrıda bulunabilir. 

 

2.2.3.1. Uzlaşma Talebinde Bulunma Hakkı 

Tarhiyat öncesi uzlaşmanın talep edilebilmesi için, nezdinde inceleme yapılan 

kimsenin bizzat veya noterden alınmış vekaletnameye dayanarak vekili vasıtasıyla (tüzel 

kişiler, küçük ve kısıtlılarla, vakıflar ve cemaatler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde 

bunların kanuni temsilcileri tarafından) ve yazılı olarak incelemeyi yapan elemana veya 

bağlı bulunduğu ekip veya grup başkanlığına başvurması gerekmektedir. 

Genellikle, uygulamada en çok karşılaşılan talep şekli ise tarhiyat öncesi 

uzlaşma talebine vergi incelemesi sonucunda düzenlenen inceleme tutanağında yer 

verilmesidir ki bu durum ilgili makama yapılmış yazılı başvuru olarak kabul edilir. Vergi 

incelemesi yapılan kişi, incelemenin başlangıcından, inceleme ile ilgili son tutanağın 

düzenlenmesine kadar geçen süre içerisinde her zaman uzlaşma talebinde bulunulabilir.205 

 

                                                           
204 Candan, a.g.e., s. 390-397. 
205 Fatih Dardağan, (2005), Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talep Edenlerce Dikkat Edilmesi Gereken Önemli 

Bir Husus, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, Sayı: 211 s. 85. 
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Oysa tarhiyat sonrası uzlaşma talebinde bulunma hakkının kullanılışı ile ilgili 

açıklamalarımızdan hatırlanacağı gibi, Noterlik Kanununda, noterler dışındaki bazı 

makamlara da vekaletname düzenleme yetkisi verilmiştir. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma 

Yönetmeliği’nde bu makamların vermiş oldukları vekaletnamelerin, vekilin yapmış 

olduğu uzlaşma talebinin geçerli sayılabilmesi için, yeterli olup olmadığına dair 

açıklama yoktur. Candan’a göre, bu makamlar tarafından verilen vekaletnameler, 

Noterlik Kanunu uyarınca belgelendirilmiş işlemler olduklarından, bu vekaletnamelerin 

de noterden alınmış olması gerekmektedir.206 

Ayrıca, tarhiyat sonrası uzlaşmada olduğu gibi burada da mükellefin ve 

idarenin dikkatinden kaçan ve yapılmış uzlaşmanın hatalı olduğuna açıkça delalet eden 

bir husus ortaya çıkabilir. Mükellef tarafından öncelikle yapılması gereken, açık ve 

net olan bu durumdan vergi idaresini bir dilekçe ile haberdar etmek ve hatanın 

giderilmesini talep etmektir. Bu hatanın giderilmesi ise, incelemenin yenilenmesi ile 

mümkündür. Vergi idaresi mükellefin bu başvurusunu haklı bulur ve incelemeyi 

yeniden yaptırır ise sorun giderilecektir. Yeniden düzenlenen bu inceleme raporuna 

göre uzlaşma prosedürü yeniden başlayacak ve uzlaşma da yeniden yapılacaktır.207 

VUK’un Ek 6'ncı maddesinde uzlaşma tutanaklarının kesin olduğuna, 

bunların gereğinin vergi dairelerince derhal yerine getirileceğine, bunlar hakkında 

dava açılamayacağına, hiç bir mercie itiraz ve şikayette bulunulamayacağına dair 

hüküm bulunması, varlığı ve uzlaşma sırasında dikkate alınmadığı kesin olan bir 

hatanın düzeltilmesine engel değildir. 

Vergi sistemimizde hata üzerinden vergi alınmaması prensibi geçerli 

olduğundan, yapılan hatanın düzeltilmesi, bir şekilde ortadan kaldırılması gerekir, 

Bu nedenle, yapılan hataların düzeltilmesinde, hatanın nereden kaynaklandığına 

bakılmalı, olaya VUK’un düzeltme hükümlerinin mi uygulanacağına, yoksa 

uzlaşmanın yenilenmesi yoluna mı gidileceğine karar verilmelidir.208 

                                                           
206 Candan, a.g.e., s. 398. 
207 Ateşli, a.g.m., s.175. 
208 Süleyman Güçlü, (2007), Hatalı Uzlaşmalar Hakkında, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:225, s.40. 
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2.2.3.2. Talepte Bulunma Süresi 

Talepte bulunma süresi, inceleme yapılan kişinin uzlaşma talebinde 

kendiliğinden veya davet üzerine bulunmasına göre farklılık göstermektedir. 

İnceleme yapılan kişiler, incelemenin başlangıcından, inceleme ile ilgili 

tutanağın düzenlenmesine kadar geçen süre içerisinde, her zaman, tarhiyat öncesi 

uzlaşma talebinde bulunma olanağına sahiptirler. Ancak, inceleme yapılan kişinin 

imzadan çekindiğinin (imtina ettiğinin) usulüne uygun biçimde tespit edilmesi halinde, 

uzlaşma talebinde bulunma hakkı kullanılamaz. 

Vergi incelemesinin, harici bilgilere dayanılarak, vergi mükellefinin bilgisi 

dışında, yapılması durumunda, mükellefin kendiliğinden tarhiyat öncesi uzlaşma 

talebinde bulunması söz konusu olamaz. Bu durumda, inceleme elemanı, Tarhiyat 

Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği’nin 11’inci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, vergi 

mükellefini ve ceza muhatabını uzlaşma talebinde bulunmaya davet edebilir. Bu durumda 

süre, yazının tebliğinden itibaren 15 gündür.209 

İnceleme elemanının vergi mükellefini veya ceza muhatabını uzlaşma talebinde 

bulunmaya davet etmiş olması, onun herhangi bir taahhüt altına girdiği anlamına gelmez. 

Mükellefin tarhiyat öncesi uzlaşma talebi üzerine, inceleme elemanı, uzlaşma 

komisyonu başkanı ile bağlantıya geçerek uzlaşma gününü belirler. Belirlenen uzlaşma 

gün ve saati, bir yazı ile uzlaşma gönünden en az 15 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.210 

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği’nin 9'uncu maddesinin son fıkrası 

gereğince incelenmenin sonuçlandığı tarihte tarh zaman aşımının sona ermesine üç 

aydan az bir zaman kalması halinde mükellefe tarhiyat öncesi uzlaşmada bulunup 

bulunmayacağı sorulmayacağı gibi talepte bulunmaya da davet edilmeyecektir. Ancak, 

yönetmeliğin bu hükmü mükellefin bu süreçte kendiliğinden uzlaşma talebinde 

bulunmasına engel değildir. Yani mükellefin uzlaşmayı talep hakkı vardır. Ancak, 

idarenin buna izin verip vermemekte kanun hükmü ile serbest olduğu görülmektedir. Bu 

                                                           
209 Battal Doğan, (2000), Vergi Hukukumuzda Yer Alan Uzlaşma Müessesesinin Değerlendirilmesi, 

Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:137, s.79. 
210 Dardağan, a.g.m., 86. 



 

 

96 

açıdan bakıldığında, mali idare incelemenin sonuçlanması zaman aşımının son üç ayı 

içine sarkması halinde kamu alacağını tarh edip bir an önce tebliği yoluna gideceği 

anlaşılmaktadır.211 

 

2.2.3.3. Uzlaşma Talebinden Vazgeçilmesi 

Uzlaşma talebinde bulunan mükellef, bu talebinden vazgeçtiğini, belirlenen 

uzlaşma gününden önce, inceleme raporunu düzenleyene veya komisyona sekreterya 

hizmeti veren birime yazılı olarak bildirebilir. Bu durumda, tarhiyat öncesi uzlaşma 

talebinde bulunulmamış gibi işlem yapılır. 

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğin 17’nci maddesinde belirtilen yalnızca 

tarhiyat öncesi uzlaşmanın herhangi bir nedenle temin edilememesi veya uzlaşmaya 

varılamaması halleri, ilgili mükellefin verginin tarhı ve cezanın kesilmesinden sonra 

tarhiyat sonrası uzlaşma talebinde bulunmasına engel haller olarak sayıldığından, tarhiyat 

öncesi uzlaşma talebinden vazgeçen mükellefin, daha sonra, tarhiyat sonrası uzlaşma 

talebinde bulunmasına herhangi bir hukuki engel bulunmamaktadır.212 

 

2.2.3.4. Uzlaşma Talebinde Bulunanın Görüşmelere Çağrılması 

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği’nde, uzlaşma talebi ile ilgili olarak, 

tarhiyat sonrası uzlaşma müessesesindekine benzer bir ön inceleme öngörülmemiştir. 

Bununla birlikte, uzlaşma başvurusunu alan yetkilinin, sonraki işlemlerin yapılmasına 

geçebilmesi için uzlaşma talebinin gerek yöntemi ve gerekse süresi itibariyle bir 

aykırılığının bulunmaması gerekmektedir. 

Uzlaşma talebinin usulüne uygun ve süresinde görülmesi halinde, sonraki 

işlemlere geçilir. İlk işlem, uzlaşma görüşmeleri için gün belirlenmesi ve mükellef veya 

ceza muhatabının görüşmelere çağırılmasıdır. 

                                                           
211 Cevdet Okan Bahar, (2002), Genel Olarak Uzlaşma Müessesesi ve Tarh Zaman Aşımının Son Üç 

Ayında Uzlaşma, Vergi Dünyası, Sayı: 225, s.164. 
212 Candan, a.g.e., s. 399. 
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2.2.3.5. Çağrının Yöntemi 

Vergi mükellefinin veya ceza muhatabının uzlaşma görüşmelerine çağrılması 

(daveti), incelemeyi yapan inceleme elemanı tarafından gerçekleştirilir. İnceleme 

elemanı, çağrıda bulunmadan önce, yetkili uzlaşma komisyonu başkanı ile görüşerek 

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. 

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği’nin 11’inci maddesinin ilk iki fıkrası şu 

şekildedir: 

“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.” 

Buradan uzlaşma talebinde bulunanın uzlaşma görüşmelerine çağrılmasında 

izlenen yöntemin incelemenin mükellefin bilgisi dahilinde yapılmış olup olmamasına 

göre farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. İncelemenin mükellefin bilgisi dahilinde 

yapılması durumunda, uzlaşma görüşmelerine davet, mükellefin uzlaşma talebinde 

bulunmasından sonra, ayrı bir yazı ile gerçekleştirildiği halde, incelemenin mükellefin 

bilgisi dışında gerçekleşmesi durumunda, mükellef, uzlaşma görüşmelerine, uzlaşma 

talebinde bulunmaya davet yazısıyla çağrılmaktadır.213 

Uzlaşma Yönetmeliği'nin “Uzlaşma Gününün Ertelenmesi” başlıklı 11. 

maddesinde ise, belirlenen uzlaşma günü bildirildikten sonra komisyonun o gün 

toplanamayacağının anlaşılması halinde yeni bir uzlaşma günü belirlenerek mükellefe 

bildirileceği, uzlaşma müzakeresinin belirlenen günde sonuçlandırılamaması veya daha 

ayrıntılı bir inceleme ya da araştırma yapılmasını gerektirmesi halinde uzlaşma 

görüşmesi ya aynı gün belirlenen ya da sonradan belirlenerek mükellefe bildirilecek bir 

başka tarihe ertelenebileceği, bu durumun komisyon başkan ve üyeleri tarafından 

imzalanan bir tutanakla tespit olunacağı ve bu tutanağın uzlaşma dosyasında saklanacağı 

                                                           
213 Candan, a.g.e., s. 404-407. 
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ifade edilmiştir.214 

 

2.2.4. Uzlaşma Görüşmesinin Muhtemel Sonuçları 

Tarhiyat öncesi uzlaşmada uzlaşma görüşmesinin sonun gerçekleşmesi 

mümkün olan sonuçlarını, uyuşmazlığa etkileri, uzlaşmanın gerçekleşmesi, uzlaşmanın 

gerçekleşmemesi ve uzlaşmanın temin edilememesi konuları üzerinde 

değerlendirebiliriz. 

 

2.2.4.1. Uyuşmazlığa Etkileri Bakımından Uzlaşmanın Sonuçları 

Uzlaşma süreci, idarenin hazırlayıcı işlemini bu işlemin muhatabı ile gözden 

geçirmek suretiyle nihai bir sonuca ulaştırma çabasından oluşmaktadır. Dolayısıyla, 

görüşme idare ile yükümlünün karşılıklı uyumu ile neticelenebileceği gibi görüşmeye 

rağmen ihtilafın devam etmesi de bir olasılıktır. 

Uzlaşma sürecinin iki taraf açısından en kesin ve uyumlu sonucu uzlaşma 

görüşmesinin karşılıklı uygun irade ile sonuçlanmasıdır. Dolayısıyla, uzlaşmanın 

sağlanması durumunda hazırlayıcı idari işlem uzlaşma kapsamında oluşan irade birliği 

çerçevesinde nihai işleme dönüşerek kesinlik kazanır. 

Uzlaşmanın olumsuz şekilde sonuçlandığı diğer iki alternatiften ilkinde, 

uzlaşma görüşmesinin gerçekleşmesine rağmen, karşılıklı uyum sağlanamayarak çözüm 

sağlanmamaktadır. Muhatap tutanağa iştirak etmekte, ancak, uzlaşma 

sağlanamamaktadır. İkinci alternatifte ise, muhatabın fiziksel olarak ya da irade 

bakımından uzlaşmaya iştirak etmemesi nedeniyle uzlaşma temin edilememektedir.215 

 

2.2.4.1.1. Uzlaşmanın Gerçekleşmesi 

Tarhiyat öncesi uzlaşmada, hakkında vergi incelemesi yapılan kişiler, incelemenin 

başlangıcından itibaren, inceleme ile ilgili son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar uzlaşma 

talebinde bulunabilirler.216 Vergi incelemesi yapanlar tarafından da mükellef uzlaşmaya 

                                                           
214 Ünver, a.g.m., s.95. 
215 Erdem, a.g.e.,,. s.131. 
216 Çavuş, a.g.m., s.185. 
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davet edilebilir. Uzlaşma görüşmesinin tarafların karşılıklı uygun iradesi ile sonuçlanması 

durumunda uzlaşma sağlanmış olacak ve bu yönde tutanak düzenlenecektir. Uzlaşmanın 

sağlanması durumunda hazırlayıcı idari işlem olarak vergi inceleme raporu uzlaşma 

çerçevesinde nihai işleme dönüşecek ve kesinlik kazanacaktır.217 

Uzlaşma görüşmeleri sonucunda idare ile mükellef arasında uzlaşma sağlanır. 

Uyuşmazlığın tarafları vergi inceleme raporunda tarhı öngörülen tüm vergi veya cezalar 

konusunda anlaşmaya varmış iseler bu durumda “tam uzlaşma” dan söz edilir. Uzlaşma 

hükümlerinde 4369 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler sonucunda, verginin matrah 

farkları itibariyle bölünebildiği durumlarda kısmi uzlaşmaya imkan tanınmış ve toplam 

matrah farkının yalnızca mükellefçe talep edilen kısmı üzerinden uzlaşma yapılması 

mümkün hale gelmiştir.218 

Görüşme sonunda uzlaşmanın sağlanması halinde, üç nüsha olarak düzenlenen 

uzlaşma tutanağı komisyon başkan ve üyeleri ile mükellef veya vekili tarafından 

imzalandıktan sonra, bir örneği mükellef veya vekiline derhal verilecektir. 

Uzlaşmanın mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesi dışındaki bir komisyonda 

yapılması halinde, kalan iki nüshadan biri gerekli işlem yapılmak üzere üç gün içinde 

ilgili vergi dairesine gönderilir, diğeri ise uzlaşma komisyonunda oluşan dosyada 

saklanır.219 

Tarhiyattan önce uzlaşmaya varılması halinde tutanakla tespit edilen bu husus 

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

üzerinden, bu Kanunun 112’nci maddesine göre gecikme faizi hesaplanır.220 

Buradaki gecikme faizinin hesaplanmasında vergilendirme dönemlerinde 

yürürlükte bulunan oranlar değil, kamu alacağının ödenmediği sürelerde yürürlükte 

bulunan oranlar dikkate alınarak belirlenmesi gerekmektedir. 

                                                           
217 Ünver, a.g.m., s.94. 
218 Volkan Yüksel, (2005), Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Müessesesi, Maliye Postası, Sayı: 597, s.71. 
219 Erdem, a.g.e., s. 130. 
220 Acar, a.g.m., s.28. 
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Üzerinde uzlaşılan vergi ve cezalar hakkında VUK’un 376 maddesi gereğince 

indirim yapılmaz. Ayrıca indirim yapılan cezalar hakkında da tarhiyat öncesi uzlaşma 

hükümleri uygulanmaz.221 

 

2.2.4.1.2. Uzlaşmanın Gerçekleşmemesi 

Uzlaşma için belirlenen gün ve saatte mükellef veya vekilinin katılımı ile 

toplanan uzlaşma komisyonu konuyu tartışır. Uzlaşma görüşmelerinde, muhatabın görüş 

ve açıklamaları ile komisyonun görüşünün aynı yönde gerçekleşmemesi durumunda 

görüş farklılığından dolayı uzlaşma gerçekleşmeyebilir. 

Uzlaşma görüşmesi sonucunda uzlaşma gerçekleşmediği takdirde, düzenlenecek 

tutanağa komisyonun nihai teklifi yazılır. Tutanak, komisyon başkan ve üyeleri ile 

mükellef veya vekili tarafından imzalanır. İmzalanan tutanağın bir örneği mükellefe veya 

vekiline verilir. Bir örneği de üç gün içerisinde, rapor ve ekleriyle birlikte mükellefin 

bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir.222 

Uzlaşmanın gerçekleşmemesi durumunda komisyonun nihai teklifine sahip olan 

tutanak, yapılacak tarhiyat ve kesilecek ceza işlemine dava açma süresince muhatabın 

katılımı ile kesinleşebilecektir. Bu yönü ile komisyonun nihai teklifi dava açma süresinin 

sonuna kadar geçerli olan ucu açık bir icap niteliğindedir. Mükellef ya da ceza 

muhatabının bu icabı kabulü halinde uzlaşma temin edilmiş sayılır. 

Diğer yandan, uzlaşmanın gerçekleşmemesi durumunda, hazırlayıcı idari işlem 

niteliğindeki tarhiyat ve ceza kesme önerisi taşıyan vergi inceleme raporundaki 

işlemlerin nihai işleme dönüşme süreci başlamaktadır. Diğer bir ifade ile idare ve 

yükümlü, yapılan inceleme sürecinin sonuçları üzerinde mutabakat 

sağlayamadıklarından, bu işlemlerin tam anlamı ile idari nitelikli, tek taraflı ve icrai 

işlemlere dönüşerek vergi ilişkisini etkilemesi gündeme gelmektedir. Bu süreç aynı 

zamanda, işlemin muhatabı açısından dava açma yolunu sağlayacak nitelikte işlemlerin 

varlık kazanmasına neden olmaktadır. 

 

                                                           
221 Adil Nas, (2009), Tarhiyat Öncesi Uzlaşmada Uzlaşmaya Varılmasının Sonuçları, Yaklaşım, Eylül, 

Sayı: 201, s.248. 
222 Ünver, a.g.m., s.95. 
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Uzlaşmanın sağlanamaması veya gerçekleşmemesi durumunda mükellef, aynı 

vergi konusu için tarhiyat sonrası uzlaşma talep edemez. Sadece tutanağın tebliğinden 

itibaren 30 gün içerisinde yetkili vergi dairesine cezalarda indirim talebinde bulunabilir. 

İdarenin son teklifini kabul ettiğini beyan edebilir veya yargıya başvurabilir. Fakat 

mükellef aynı anda hem dava açma hem de indirim hakkını kullanamaz.223 

Tarhiyat öncesi uzlaşmanın temin edilememiş veya uzlaşma görüşmesinde 

uzlaşmaya varılamamış olması halinde mükellefler veya ceza muhatabı olanlar verginin 

tarhından ve cezanın kesilmesinden sonra uzlaşma talep edemezler. 

VUK’da ve Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği’nde dava açma ile ilgili bir 

açıklama yer almamıştır. Bu nedenle uygulamada mükellefler dava açma süresi 

konusunda tereddüde düşebilmektedirler. Bunun nedeni uzlaşma konusu yapılan 

vergilerin henüz tarh konusu yapılmamış olmasıdır. Bu nedenle Tarhiyat Öncesi 

Uzlaşma konusu yapılan vergi ve cezalar genel hükümler çerçevesinde tarhiyattan sonra 

(ihbarname kuralına göre tarhiyat) dava konusu yapılacağından Tarhiyat Öncesi 

Uzlaşma işlemleri bitmeden dava açma süresi henüz başlamamıştır. 

Vergi dairesi tutanak ve inceleme raporunun alınması üzerine mükellefe vergi-

ceza ihbarnamesi gönderir. Bu ihbarname tahakkuk fişi yerine geçer. Dava açma süresi 

bu ihbarnamenin mükellefe tebliğinden itibaren başlar ve 30 gün içinde dava 

açılabilir.224 

 

2.2.4.1.3. Uzlaşmanın Temin Edilememesi 

Uzlaşmanın temin edilememesi, mükellef veya vekilinin, uzlaşma 

komisyonunun davetine katılmaması, komisyona geldiği halde uzlaşma tutanağını 

imzalamaması veya tutanağı ihtirazi kayıtla imzalamak istemesi durumunda söz konusu 

olur. Bu durumda, muhatabın fiziksel olarak ya da irade bakımından uzlaşmaya iştirak 

etmemesi söz konusudur. Uzlaşma temin edilemediği takdirde, komisyon tarafından bu 

konuyu belirtmek üzere tutanak düzenlenir ve bir örneği anında hazır bulunan mükellefe 

veya vekiline tebliğ edilir, Tutanağın bir örneği de inceleme elemanına gönderilir. 

                                                           
223 Ayşe Necef Yereli, (2008), Tarhiyat Önce Si Ve Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Sürecinin 

Muhasebeleştirilmesi Ve Uzlaşma Komisyonları Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi, Ege 
Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 8(2), s. 827. 

224 Acar, a.g.m., s.28. 
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Mükellefin uzlaşmaya katılmaması veya tebellüğden kaçınması (kendisine 

tebliğ edilmek istenen tutanağı imzalamak istememesi) durumunda bu hususu belirten 

tutanağın bir örneği mükellefe posta ile gönderilir ve bir örnek de inceleme elemanına 

verilir.225 

Vergi ve ceza ihbarnamelerinin vergi dairesince tebliğ edilmesinden sonra 

vergi dairesince tebliğ edilmesinden sonra mükellefler 30 gün içinde yargı yoluna 

başvurabilirler veya VUK’un 376’ncı maddesinde yer alan ceza indiriminden 

yararlanabilirler. Fakat tarhiyat sonrası uzlaşma talep hakları ortadan kalktığı gibi 

tutanaklara komisyonun nihai teklifi tutanaklara yazılmadığı için 30 gün içinde teklifi 

kabul edip tarhiyat öncesi uzlaşmayı sağlama imkanı da kalmamaktadır.226 Uzlaşmanın 

temin edilememiş olması halinde dava açma süresi hiçbir şekilde uzamamaktadır.227 

 

2.2.4.2. İdari İşleme Etkileri Bakımından Uzlaşma Sonuçları 

Uzlaşma görüşmesi sonucunda oluşan hukuki durumun belirlenmesi ve 

belgelenmesi anlamında görüşme sonucuna uygun şekilde tutanak düzenlenir. 

Uzlaşmanın hukuki etkileri bakımından dayanak noktasını uzlaşma tutanağı oluşturur. 

Uzlaşmanın gerek olumlu şekilde sonuçlanmasında gerekse olumsuz sonuçlanmasında 

kendisine bağlanan hukuki etkiler usulüne uygun olarak düzenlenecek tutanak ile ortaya 

çıkar. Bu anlamda, idari işleme ilişkin etkiler de düzenlenecek tutanakla geçerlilik 

kazanmaktadır. 

 

2.2.4.2.1. Uzlaşma Tutanağının Düzenlenmesi 

2.2.4.2.1.1. Uzlaşmanın Sağlandığına İlişkin Tutanak 

Belirlenen gün ve saatte mükellef veya vekilinin iştiraki ile toplanan uzlaşma 

komisyonu konuyu tartışır, uzlaşma sağlandığı takdirde durumu bir tutanakla tespit 

                                                           
225 Ünver, a.g.m., s.95. 
226 Ruhi Önoğlu, (2009), Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Müessesi ve Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar, Vergi 

Dünyası , Sayı:333, Mayıs, s.28, Erdem (2008), a.g.e., s. 132. 
227 Metin Duran, (1999), Tarhiyat Öncesi Uzlaşmanın Sağlanamaması Üzerine Vergi Mahkemelerinde 

Dava Açma, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:130, s.50. 
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eder. Bu tutanak, komisyon başkan ve üyeleri ile mükellef veya vekili tarafından 

imzalanır. Bu tutanağın bir nüshası ilgiliye derhal verilir. Bir nüshası da üç gün 

içerisinde, rapor ve ekleriyle birlikte ilgili vergi dairesine gönderilir. Uzlaşma 

tutanağında; Mükellefin adı, soyadı ve adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik 

numarası, incelemenin konusu, dönemi, bulunan matrah farkı, tarh edilmesi öngörülen 

vergi tutarları, üzerinde uzlaşılan vergi miktarı, uzlaşılan ceza miktarı, incelemeyi 

yapanın adı soyadı ve unvanı gibi özel konuların yanı sıra uzlaşma ile ilgili açıklamalar 

yer alır. 

 

2.2.4.2.1.2. Uzlaşmanın Sağlandığına İlişkin Tutanağın Etkileri 

Uzlaşmanın sağlanmış olması uyuşmazlık konusu olayı kesin olarak 

sonuçlandırmakla birlikte uyuşmazlığın dayanağında yer alan idari işlemlerin de 

uzlaşılan şekli ile hukuki anlamda kesinlik kazanmasını sağlar. Tarhiyat ve ceza kesme 

işlemlerinden önce yapılan uzlaşma görüşmelerinde henüz kesin ve yürütülebilir işlem 

niteliğinde olmayan idari işlemler uzlaşma tutanağının düzenlenmesi ile birlikte kesinlik 

kazanır. 

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği'nin 18'inci maddesinde belirtildiği gibi, 

uzlaşma konusu yapılan vergi ve cezada uzlaşma gerçekleştiği takdirde uzlaşma 

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

fişi yerine geçer. Dolaysıyla, üzerinde uzlaşma sağlanan hazırlayıcı idari işlemler, 

uzlaşma tutanağına aktarılmak suretiyle kesin işleme dönüşür. 

 

2.2.4.2.1.3. Uzlaşmanın Gerçekleşmemiş Olmasına İlişkin Tutanak 

Uzlaşma talep edildiği halde görüşmeler sonucunda uzlaşma sağlanamayabilir. 

Bu durumda, düzenlenecek tutanağa komisyonun nihai teklifi yazılır. Tutanak, komisyon 

başkan ve üyeleri ile mükellef veya vekili tarafından imzalanır. İmzalanan tutanağın bir 

örneği mükellefe veya vekiline verilir. Bir örneği de üç gün içerisinde, rapor ve ekleriyle 

birlikte, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir. 

Uzlaşmanın gerçekleşmemesi durumunda, vergi inceleme raporunda önerilen 

vergi tarhiyatı ve ceza kesme işlemleri yetkili vergi dairesi tarafından kesin ve 
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yürütülebilir işleme dönüştürülerek mükellef ya da ceza muhatabına tebliğ edilir. Diğer 

bir ifade ile hazırlayıcı idari işlem tek taraflı ve icrai idari işleme dönüştürülür. Yetkili 

vergi dairesince yapılan tarhiyat ve ceza kesme işlemlerinin mükellef ya da ceza 

muhatabına tebliği ile birlikte bu işlemlere karşı dava açma imkanı da varlık kazanır. Bu 

doğrultuda, tarhiyat öncesi uzlaşmaya katılan mükellef ya da ceza muhatabı, kurulan 

işlemlere karşı dava açmak yerine, uzlaşmanın gerçekleşmediğine yönelik tutanakta 

komisyonun teklif ettiği nihai tutarları dava açma süresi içinde kabul ettiğini bildirmek 

suretiyle uzlaşmanın gerçekleşmesini sağlayabilir. 

Tarhiyat öncesi uzlaşmalarda uzlaşmanın gerçekleşmemesi halinde (komisyon 

teklifinin mükellefçe kabul edilmediği durumda) komisyon nihai teklifini tutanağa 

geçirir ve “Uzlaşmanın Vaki Olmadığına Dair Tutanak” mükellefe tebliğ edilir. Bu 

şekilde düzenlenen uzlaşma tutanağı ile vergi inceleme raporu vergi dairesine gönderilir. 

Vergi dairesince yapılacak tarhiyatın mükellefçe tebliği üzerine, mükellef genel 

hükümler dairesinde (30 gün içinde) ve yetkili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilir. 

İşte mükellef dava açma süresi içinde komisyonun teklifini değerlendirerek vergi 

dairesince yapılacak tarhiyata dava açmayıp komisyonun nihai teklifini kabul ettiğini bir 

dilekçe ile bağlı olduğu vergi dairesine dava açma süresinin son günü akşamına kadar 

bildirirse, bu tarih itibariyle uzlaşma gerçekleşmiş sayılır ve buna göre işlem yapılır.228 

Tarhiyat öncesi uzlaşmanın gerçekleşmemiş olması veya temin edilememiş 

olması durumunda mükellef dava açma yoluna gidebileceği gibi VUK’un 376. maddesi 

gereğince indirimden yararlanma hakkını da kullanabilmektedir.229 

 

2.2.4.2.1.4. Uzlaşmanın Temin Edilememiş Olmasına İlişkin Tutanak 

Uzlaşma temin edilemediği takdirde komisyonca bu konuyu belirtmek üzere 

düzenlenecek tutanağın birer nüshası anında hazır bulunan mükellefe veya vekili ile 

inceleme elemanına komisyonda tebliğ edilir. Mükellefin uzlaşmaya katılmaması veya 

tebliğden kaçınması halinde bu hususu belirten tutanağın bir örneği muhatabına posta ile 

gönderilmesi yanında bir örnek de inceleme elemanına verilmektedir. 

                                                           
228 Altındağ, a.g.m., s.70. 
229 Adil Nas, (2009), Tarhiyat Öncesi Uzlaşmada Uzlaşmanın Temin Edilememesinin ve Uzlaşmaya 

Varılamamasının Sonuçları, Yaklaşım, Ekim, Sayı: 202, s. 264. 
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Uzlaşma temin edilememiş olması halinde de, hazırlayıcı idari işlem 

niteliğindeki vergi inceleme raporunun işleme konulma süreci devreye girer. Uzlaşmanın 

temin edilememesine ilişkin tutanakla birlikte inceleme raporunda önerilen işlemler 

yetkili vergi dairesi tarafından kesin ve yürütülebilir işlemler şeklinde tesis edilerek 

muhatabına tebliğ edilir. Tarhiyat öncesi uzlaşmanın temin edilemediği hallerde 

inceleme raporunda önerilen vergi ve cezalar için ihbarname düzenlenmeden ve söz 

konusu ihbarname usulüne uygun olarak tebliğ edilip tahakkuk gerçekleşmeden 

doğrudan ödeme emri düzenlenemez. Bu durum Danıştay kararlarında da ifade 

edilmiştir.230 

Burada, uzlaşmanın gerçekleşememiş olmasından farklı bir husus olarak 

uzlaşmanın temin edilmemesinde, komisyonun mükellef ya da ceza muhatabına nihai 

bir teklifi bulunmamaktadır. Dolayısıyla, hazırlayıcı işlemin kesin ve yürütülebilir 

işleme dönüşmesi ile birlikte uzlaşma temin edilememiş olan yükümlünün tek seçeneği 

dava yolunu kullanmaktır.231 

 

2.2.4.2.2. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Tutanağının Kesinliği 

VUK'un “Uzlaşma Komisyonu Muamelelerinin Kesinliği” başlıklı ek 6'ncı 

maddesi gerğince, uzlaşma komisyonlarının tutacakları uzlaşma tutanakları kesin olup 

gereği vergi dairelerince derhal yerine getirilir. Mükellef veya adına ceza kesilen, 

üzerinde uzlaşılan ve tutanakla tespit edilen konular hakkında dava açamaz ve hiçbir 

mercie şikayette bulunamaz. Bu hüküm uyarınca hem mükellef hem de idare tarhiyat 

öncesi uzlaşma sonucuna uygun hareket etmek zorundadır.232 

Ancak bu durum, uzlaşmaya varılmış olması ve uzlaşma sırasında da hatalı bir 

durumun dikkate alınmamış olması halinde VUK’un “düzeltme” hükümlerinden 

yararlanılamayacağı anlamına gelmemektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından da 

uzlaşma sırasında söz konusu hataların VUK’un düzeltme hükümleri çerçevesinde 

düzeltilmesi şeklinde bir uygulama yapılması benimsenmiştir.233 

 

                                                           
230 Dan. 4.Dairesi, 27.09.2000 tarihli, E. 1999/5291 ve K.2000/3820 sayılı kararı. 
231 Erdem, a.g.e., s. 134-136. 
232 Yıldırım, a.g.m., s.48. 
233 Harun Kaynak, (2007), Uzlaşma Sonuçları Kesin midir?, Vergi Dünyası, Sayı: 313, s.87. 
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Madde başlığı dikkate alındığında, uzlaşma komisyonu muamelelerinin 

kesinliğinden bahsedilirken, madde metninde tutanakların kesinliği ifadesine yer 

verilmiştir. 

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği'nde aynı konu, “Uzlaşmanın Kesinliği ve 

Dava Konusu Edilemeyeceği” başlıklı 16'ncı maddede düzenlenmiştir, Söz konusu 

madde gereğince, uzlaşma komisyonlarının, uzlaşma sonucunda düzenleyecekleri 

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

uzlaşılan veya tutanakla tespit edilen konular hakkında dava açılamaz ve hiçbir mercie 

şikayette bulunulamaz. Mükellefler bu yönetmelik gereğince, üzerinde uzlaşılan ceza 

hakkında VUK'un 376'ncı maddesi hükümlerinin kendilerine uygulanmasını talep 

edemezler. 

Uzlaşma hukuki etkileri bakımından uyuşmazlık konusu işlemi kuran ve işlemin 

muhatabı olmak üzere, işlemle doğrudan ilgili iki tarafın görüşmeleri üzerine 

uyuşmazlığı kesin olarak çözümlemeyi amaçlayan bir süreçtir. Dolayısıyla, uzlaşmanın 

sağlanması durumunda uyuşmazlık sona erecek ve sorun giderilecektir. 

Tarhiyat öncesi uzlaşma sağlandıktan sonra mükellefin cezalarda indirim veya 

tarhiyat sonrası uzlaşma gibi diğer haklardan yararlanabilme imkanı ortadan kalkar. 

Ancak uzlaşma tutanağı imzalanıncaya kadar mükellef uzlaşma talebinden vazgeçerek 

cezalarda indirim müessesesinden yararlanmayı tercih edebilir. 

Diğer taraftan, tarhiyat öncesi uzlaşmanın herhangi bir nedenle temin 

edilememesi veya karşılıklı görüşme sonucunda taraflar arasında uzlaşmaya varılamamış 

olması halinde de mükellefin daha sonra tarhiyat sonrası uzlaşma isteme hakkı ortadan 

kalkmaktadır.234 

Konuya ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığının 01.03.2007 tarihli yazısında 

vergi konusuna girmeyen veya vergiden muaf olanlara yapılmış olan tarhiyatların 

vergiye tabi olmamaları gerekenler adına yapılan tarhiyatların uzlaşma konusu edilmiş 

ve üzerinde uzlaşılmış olması ve bu hatalı durumun uzlaşma sırasında dikkate 

alınmamış olması hallerinde söz konusu hataların VUK’un düzeltme hükümleri 

çerçevesinde düzeltilmesi şeklinde bir uygulama yapılması benimsenmiştir. Vergi 

idaresi, uzlaşmada meydana gelen her türlü hatayı düzeltmektedir. Matrah, oran, 

                                                           
234 Yüksel, a.g.m., s.72. 
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randıman, tanık ifadesi gibi konularda yapılan ve uzlaşma komisyonlarında ileri 

sürülmesi gereken hataların düzeltilmesini uygun bulmamaktadır.235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
235 Önoğlu, a.g.m., s.29. 
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3.1. UZLAŞMA MÜESSESESİNİN DEĞERLENDİRMESİ 

Bu son bölümde uzlaşma müessesesinin tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası 

uygulamaları, genel olarak değerlendirilecek ve daha sonra uzlaşmaya ilişkin öneriler 

sunulduktan sonra sonuç üzerinde durulacaktır. Uzlaşma müessesesinin 

değerlendirilmesi, öncelikle yıllık raporlardan ve çeşitli kaynaklardan elde edilen 

istatistiki bulgulardan hareket edilerek açıklanacaktır. İkinci olarak uzlaşmanın anayasal 

ilkelere ve genel ilkelere dayanılarak değerlendirilmesi yapılacaktır. Üçüncü olarak 

uzlaşma sisteminin uygulaması diğer bazı ülkelerdeki uygulamalarla karşılaştırılacaktır. 

Son olarak uzlaşma sistemi, çeşitli açılardan vergi denetimleri yönüyle 

değerlendirilecektir. 

 

3.1.1. Uzlaşmanın İstatistiki Değerlendirmesi 

Uzlaşmanın istatistiki değerlendirmesi yapılırken son 5 yıla ilişkin yıllık 

raporlar incelenerek faal mükellef sayıları, inceleme oranları, tarhiyat öncesi ve tarhiyat 

sonrası uzlaşma sonuçları, merkezi uzlaşma komisyonu ve koordinasyon uzlaşma 

komisyonu uzlaşma sonuçları ve genel istatistiki veriler üzerinde durulacaktır. 

 

3.1.1.1. Son 5 Yıla Ait Faal Mükellef Sayıları 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 2004-2008 yılları faaliyet 

raporlarından derlenen rakamlara göre gelir vergisi, GMSİ, basit usulde vergilendirilen 

gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV ve gelir vergisi stopajı faal mükellef sayılarının 

yıllara göre toplam mükellef sayıları, 2004 yılı 8.167.229, 2005 yılı 7.946.689, 2006 yılı 

8.155.990, 2007 yılı 8.371.599 ve 2008 yılı 8.423.382’dir. Bu rakamlara diğer vergilerin 

rakamları da eklenebilecektir. Ayrıca bu mükellef sayıları içinde 2008 yılı için 

2.266.053 ile KDV mükellef sayısının en fazla paya sahip olduğu görülmektedir. 
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Tablo 3.1: 2004-2008 Yılları Faal Mükellef Sayıları 

YILLAR 

Gelir 
Vergisi 

Faal 
Mükellef 

Sayısı 

GMSİ  
Faal 

Mükellef 
Sayısı 

 Basit Usulde 
Vergilendirilen       
Gelir Vergisi  
Faal Mükellef 

Sayısı 

Kurumlar  
Vergisi                                       

Faal 
Mükellef 

Sayısı 

Katma 
Değer 

Vergisi                                        
Faal 

Mükellef 
Sayısı 

Gelir Vergisi 
Stopajı                             

Faal Mükellef 
Sayısı 

2004 
ARALIK 1.774.568 573.308 814.532 632.093 2.230.815 2.141.913 
2005 
ARALIK 1.691.499 576.199 792.706 593.166 2.165.516 2.127.603 
2006 
ARALIK 1.712.719 625.982 775.141 608.981 2.220.477 2.212.690 
2007 
ARALIK 1.724.366 696.905 762.111 634.569 2.268.925 2.284.723 
2008 
ARALIK 1.701.865 744.103 744.188 640.679 2.266.053 2.326.494 

 
Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı 2004-2008 Yılları Faaliyet Raporlarından 

derlenmiştir. 

 

3.1.1.2. Son 5 Yılın İnceleme Sonuçları 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 2004-2008 yılları faaliyet 

raporlarına göre denetim elemanları tarafından yapılan vergi inceleme sonuçlarının 

ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
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Tablo 3.2: 2004-2008 Yılları İnceleme Verileri 

DENETİM BİRİMLERİ YILI 
RAPOR 
SAYISI 

İNCELENEN 
MATRAH       
(Bin TL) 

BULUNAN 
MATRAH FARKI 

(Bin TL) 

Teftiş Kur.Bşk. 2004                 219              19.154             15.350    

Hesap Uz.Kur.Bşk. 2004               2.494         6.139.712         8.999.706    

Gelirler Kontr. 2004               2.251         3.360.258         5.713.052    

Vergi Denetmenleri 2004             50.292       11.198.767         2.836.615    

Vergi Dairesi Müd. 2004             98.625         1.406.159         1.148.190    

Toplam             153.881       22.124.052       18.712.916    

Teftiş Kur.Bşk. 2005                   47               3.630               4.640    

Hesap Uz.Kur.Bşk. 2005               3.078         8.513.856         5.592.837    

Gelirler Kontr. 2005               3.943         9.748.973       30.233.862    

Vergi Denetmenleri 2005             50.700       13.557.005         2.724.562    

Vergi Dairesi Müd. 2005             46.810            724.999            159.451    

Toplam             104.578       32.548.467       38.715.354    

Teftiş Kur.Bşk. 2006                   90              33.578             41.712    

Hesap Uz.Kur.Bşk. 2006               5.265       12.367.971         5.753.270    

Gelirler Kontr. 2006               3.414       19.747.548       37.200.280    

Vergi Denetmenleri 2006             67.282       13.635.736       4.212.648    

Vergi Dairesi Müd. 2006             34.391         1.011.803            211.570    

Toplam             110.442       46.796.638       47.419.483    

Teftiş Kur.Bşk. 2007                 208            657.770            132.557    

Hesap Uz.Kur.Bşk. 2007               3.133       23.687.190       11.876.653    

Gelirler Kontr. 2007               3.467         4.173.400       12.463.608    

Vergi Denetmenleri 2007             73.283       33.317.190         5.356.979    

Vergi Dairesi Müd. 2007             55.756         1.573.520            621.180    

Toplam            135.847       63.409.073       30.450.980    

Teftiş Kur.Bşk. 2008                 214         1.989.392              158.452    

Hesap Uz.Kur.Bşk. 2008               2.257       19.205.401         11.828.006    

Gelirler Kontrolörleri 2008               2.351         6.906.461        190.481.501    

Vergi Denetmenleri 2008             68.089       48.488.423           7.803.234    

Vergi Dairesi Müd. 2008             40.162         2.249.210              821.694    

Toplam            113.073       78.838.889        211.092.889    
 
KÜMÜLATİF TOPLAM 

2004-
2008 617.821 243.717.121 346.391.623 

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı 2004-2008 Yılları Faaliyet Raporlarından 
derlenmiştir. 
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Tabloya göre, son 5 yıl içerisinde toplam 617.821 mükellef incelenmiş ve her 

yıl ortalama incelenen mükellef sayısı ise 123.564 olarak görülmektedir. Yine son 5 

yılda toplam 243.717.121 TL matrah üzerinden 346.391.623 TL matrah farkı 

bulunmuştur. 

 

3.1.1.3. 2004-2008 Yılları Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Sonuçları 

Tablo 3.3: 2004-2008 Yıllarına Ait Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Sonuçları  

 

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı 2004-2008 Yılları Faaliyet Raporlarından 
derlenmiştir. 

*Faaliyet raporlarında belirtilmemiştir. 

 

Yukarıdaki tabloda bulunan son 5 yılın toplam dosya adedine baktığımızda 

tarhiyat öncesi uzlaşma sağlanan rapor sayısı 113.259 adet olup toplam uzlaşma 

talebine konu olan dosya sayısının yaklaşık %87’sine tekabül etmektedir. 2008 yılı 

tarhiyat öncesi uzlaşma sonuçlarına baktığımızda da uzlaşmaya konu vergilerin %32’si, 

cezaların ise %4’ü üzerinden anlaşılmış olduğu, başka bir ifade ile idare, tarhiyat öncesi 

uzlaşmaya konu vergilerin %68’inden, cezaların ise %96’sının alınmasından vazgeçerek 

uzlaşma sağladığı görülmektedir.   

Dosya Adedi Vergi Tutarı Ceza Tutarı 

YILLAR Başvurulan 
Dosya 
Sayısı 

Uzlaşılan 
Dosya 
Sayısı 

Uzlaşmaya 
Konu Olan 

Vergi                                                                            
(Bin TL) 

Uzlaşma 
Sonucu Vergi                                                                                                            

(Bin TL) 

Uzlaşmaya 
Konu Olan 

Ceza                                                                                                                                                                         
(Bin TL) 

Uzlaşma 
Sonucu Ceza                                                                                                                                                                                      

(Bin TL) 

2004 24.095 21.777 -* 69.898 -* 13.770 
2005 15.745 14.465 -* 65.702 -* 10.750 

2006 21.431  19.236  -* 137.947 -* 37.045 

2007 35.734 30.604 -* 171.669 -* 23.820 
2008 32.937 27.177 316.031 215.487 502.100 21.840 

TOPLAM 129.942 113.259 - 660.705 - 107.227 
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Tablo 3.4: Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Rapor Sayılarına Göre Sonuçlar Tablosu (2004-

2008) 

 
Kaynak: Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu 2008 yılı Faaliyet Raporu 
 
 

Son 5 yıllık verilere göre, Hesap Uzmanları tarafından düzenlenen; her 100 

raporun 66’sı için uzlaşma istenmekte, uzlaşmaya konu her 100 raporun da 92’sinde 

uzlaşma vaki olmakta, her 100 raporun 61’i tarhiyat öncesi uzlaşma ile kesinleşmekte, 

kalan 39 raporun bir kısmı tarhiyat öncesi uzlaşma görüşmesinde teklif edilen son 

rakamların dava açma süresi içinde mükellef tarafından kabulü sonucu vergi dairesince 

tahsilat işlemlerine konu edilmektedir. Geriye kalanlar ise “Yargı”, “Tarhiyat Sonrası 

Uzlaşma” veya “Merkezi Uzlaşma” arasında dağılmaktadır. 

Ayrıca, Hesap Uzmanları tarafından düzenlenen rapor sayısı ile TÖU istenen 

rapor sayısı arasındaki farkın önemli bir kısmı, mükelleflerin uzlaşma talep 

etmemesinden değil, bu  raporlarda eleştiri konusu yapılan hususların tarhiyat öncesi 

uzlaşma kapsamında bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Bu raporlar ise, Vergi Usul 

Kanunu’nun 376’ncı maddesindeki hükümlerden yararlanılarak ödenmekte veya 

yargıya götürülmektedir. 

YILLAR (I) 
TÖU 
Konu 
Rapor 
(Adet) 

(II) 
TÖU 
İstenen 
Rapor 
(Adet) 

(II/I) 
TÖU 
İsteme 
Oranı 
(%) 

(IV) 
TÖU 
Sağlanan 
Rapor 
(Adet) 

(IV/II) 
TÖU 
Oranı 
(%) 

(IV/I) 
TÖU 
Oranı 
(%) 

2004  2.200 1.471 67 1.343 91 61 

2005  2.815 2.451 87 2.352 96 84 

2006 5.064 2.218 44 2.087 94 41 

2007 1.941 1.785 92 1.563 88 81 

2008 2.043 1.422 70 1.297 91 64 

TOPLAM    14.063 9.347 66 8.642 92 61 
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3.1.1.4. 2004-2008 Yılları Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Sonuçları 

 

Tablo 3.5: 2004-2008 Yıllarına Ait Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Sonuçları 

Dosya Adedi Vergi Tutarı Ceza Tutarı 

YILLAR Başvurulan 
Dosya Sayısı 

Uzlaşılan 
Dosya 
Sayısı 

Uzlaşmaya 
Konu Olan 

Vergi           
(Bin TL) 

Uzlaşma 
Sonucu Vergi 

(Bin TL) 

Uzlaşmaya 
Konu Olan 

Ceza       
(Bin TL) 

Uzlaşma 
Sonucu Ceza 

(Bin TL) 

2004 110.974 102.594 -* 189.194 -* 29.971 
2005 154.627 143.301 217.880 109.437 499.949 24.333 
2006 124.101  114.070  196.563 102.010  346.543 17.435 
2007 137.404 124.888 281.353 134.219 403.565 16.724 
2008 145.426 132.933 494.065 237.638 703.572 30.843 

 
Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı 2004-2008 Yılları Faaliyet Raporlarından  

derlenmiştir. 
*Faaliyet raporunda belirtilmemiştir. 

 

Yukarıda yer alan tabloda bulunan son 5 yılın tarhiyat sonrası uzlaşma 

sonuçları değerlendirildiğinde toplam uzlaşmaya konu olan dosyaların %91,8 gibi 

yüksek bir oranda uzlaşma sağlandığı ve uzlaşmaya konu vergilerin yaklaşık %51’i, 

cezaların ise yaklaşık %4,8’i üzerinden anlaşıldığı görülmektedir. Başka bir ifade ile 

idare, uzlaşmaya konu vergilerin %49’unun ve cezaların ise %95,2’sinin alınmasından 

vazgeçerek uzlaşma sağladığı görülmektedir. 

 

3.1.1.5. Merkezi Uzlaşma Komisyonu ve Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu 

Sonuçları 

2007 - 2008 yılları faaliyet raporlarına göre Merkezi Uzlaşma Komisyonu ve 

Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu tarafından yapılan uzlaşma istatistikleri ile ilgili 

bilgiler aşağıdaki gibidir. 
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Tablo 3.6: Merkezi Uzlaşma Komisyonu ve Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu 

Sonuçları (2007-2008) 

Dosya Adedi Vergi Tutarı Ceza Tutarı 
Y

IL
L

A
R

 
 

Başvur
ulan 

Dosya 
Sayısı 

Uzlaşıla
n Dosya 
Sayısı 

Uzlaşmaya 
Konu Olan 

Vergi           
(Bin TL) 

Uzlaşma 
Sonucu Vergi 

(Bin TL) 

Uzlaşmaya 
Konu Olan 

Ceza           
(Bin TL) 

Uzlaşma 
Sonucu 

Ceza    
(Bin TL) 

MUK 49 31 1.121.380 1.125.895 398.559 14.868 

20
07

 

KUK 50 32 34.462 36.091 12.609 485 

MUK 84 50 783.128 253.544 1.001.772 6.456 

20
08

 

KUK 111 67 136.264 34.978 169.732 1.142 

 

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı 2007-2008 Yılları Faaliyet Raporlarından 

derlenmiştir. 

Yukarıda yer alan tabloda bulunan 2007-2008 yıllarında komisyonlarca yapılan 

uzlaşma bilgileri değerlendirildiğinde, toplam uzlaşmaya konu dosyaların %61.2’sinde 

uzlaşma sağlandığı ve uzlaşmaya konu vergilerin %30’u, cezaların ise % 1,4’ü üzerinden 

anlaşılmış olduğu, başka bir ifadeyle de komisyonlarca uzlaşmaya konu vergilerin 

%70’inin, cezaların ise %98,6’sının alınmasından vazgeçerek uzlaşma sağlandığı 

görülmektedir.  

 

Tablo 3.7: Tarhiyat Öncesi Uzlaşma ve Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Sonuçları ile 

Merkezi Uzlaşma Komisyonu ve Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu 

Uzlaşma Sonuçları Toplamının Karşılaştırılması (2008 Yılı) 

Toplam Dosya Adedi Toplam Vergi Tutarı Toplam Ceza Tutarı 

(2008 YILI) 
Dosya 
Sayısı 

Uzlaşılan 
Dosya 
Sayısı  

Uzlaşmaya 
Konu Vergi 
(Bin TL) 

Uzlaşma 
Sonucu 
Vergi    
(Bin TL) 

Uzlaşmaya 
Konu Olan 
Ceza       
(Bin TL) 

Uzlaşma 
Sonucu 
Ceza     
(Bin TL) 

TÖU ve TSU 
Toplamı 

178.363 160.110 812.096 453.125 1.205.672 52.684 

MUK ve KUK 
Toplamı 

195 117 919.392 288.523 1.171.505 7.599 

TOPLAM 178.558 160.227 1.731.488 741.648 2.377.177 60.283 

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporundan derlenmiştir. 
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Bilindiği gibi Merkezi ve Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu’na belli bir sınırın 

üstünde olan vergi ve ceza miktarları ile gidilmektedir. Burada dosya sayısının daha az 

olmasına rağmen TÖU ve TSU toplam uzlaşma sonuçlarından daha büyük oranlarda 

uzlaşıldığı görülmektedir. Yani daha fazla vergi ve ceza borcu olan mükelleflerle daha fazla 

uzlaşmaya gidilmekte ve uzlaşılan miktar da büyümektedir.  

Bütün uzlaşma sonuçlarını topladığımızda ise sadece 2008 yılı için vergilerde 1,73 

milyon TL ve cezalarda ise 2,37 milyon TL üzerinden uzlaşmaya gidilmektedir. İdare ise 

uzlaşmada yaklaşık olarak vergilerde % 63 oranında ve cezalarda ise %96 oranında 

alacağından vazgeçmektedir.  

Bu sonucu bir başka açıdan değerlendirecek olursak 2008 yılı içinde idare 

tarafından vergilerde yaklaşık olarak 1,08 milyon TL, cezalarda 2,27 milyon TL ve 

toplamda ise 3,35 milyon TL alacaktan vazgeçilmektedir. Bu da devletin önemli bir 

oranda gelir kaybına uğradığını göstermektedir. 

 

3.1.2. Uzlaşmanın Anayasal İlkelere ve Genel İlkelere Göre Değerlendirilmesi 

Uzlaşma müessesinin yukarıda belirtilen istatistiki bilgiler de dikkate alınarak 

Devletin vergi gelirlerine nasıl bir etkisi olduğu, eşitlik ve verginin kanuniliği ilkelerine 

göre nasıl değerlendirilebileceği, Devletin egemenlik ilkesine etkisi, vergi affı ile 

uzlaşma arsasında nasıl bir ilişki kurulabileceği ve 2008 yılında yürürlüğe giren 5736 

sayılı kanun hükümlerinin uzlaşma müessesine nasıl bir etkisi olduğu üzerinde 

durabiliriz. 

 

3.1.2.1. Uzlaşmanın Devletin Vergi Gelirlerine Etkisi 

Günümüzde mükelleflerin çoğunun çok iyi yetişmiş mali danışmanları (yeminli 

mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir vs.) bulunmaktadır. Bu mali 

danışmanlar idarece yapılan tarhiyatı çok sağlam, hukuka uygun görmezlerse zaten 

uzlaşmaya yanaşmamakta, yargıya giderek tarhiyatı iptal ettirmektedirler. Ancak 

mükellefler, mali danışmanlarının yardımıyla kanunlara uygun olarak alınan ve normal 

şartlar altında yargıda düşmeyecek tarhiyatlar için uzlaşmayı istemektedirler ve bu 
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durumda da açık bir vergi alacağı kaybı doğmaktadır.236 

Tablo 6’daki son 5 yıla ait vergi incelemeleri ve Tablo 5’deki son 5 yıla ait faal 

mükellef sayıları karşılaştırıldığında son 5 yıldaki vergi incelemelerinin 617.821 

mükellefle sınırlı kaldığını ve incelenen mükellef sayısının toplam mükellef sayılarına 

oranla yeterli düzeyde olmadığını söyleyebiliriz. Bu denetim eksikliği, Devletin vergi 

gelirlerini elde etmede olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına sebebiyet verdiği gibi 

uzlaşarak elde edilebilecek vergi gelirlerini de etkilemektedir. 

Diğer taraftan uzlaşmaya gidildiğinde de vergi ve vergi cezalarının büyük bir 

oranının indirildiğini de Tablo 7, 8 ve 9’da görebilmekteyiz. Tablo 7 ve Tablo 9’dan da 

görüleceği üzere son 5 yılda vergiden toplamda TÖU’da %68, TSU’da %49; cezada ise 

TÖU’da %96, TSU’da %95,2 oranında indirim yapılmaktadır. Ayrıca tablo 10’da da 

MUK ve KUK tarafından uzlaşmaya konu vergilerin %70’inin, cezaların ise %98’6’sının 

alınmasından vazgeçerek uzlaşma sağlandığı görülmektedir. 

Yapılan indirimler devletin alması gereken vergi ve cezasından vazgeçtiği 

anlamına geldiği için, devletin vergi gelirlerinin de yine devletin kurumları tarafından 

azaltıldığını göstermektedir. Bu da devletin vergi gelirlerini yine devlete bağlı kurumlar 

tarafından azaltıldığını göstermektedir. 

 

3.1.2.2. Uzlaşmanın Eşitlik ve Verginin Kanuniliği İlkesine Etkisi 

Bütün mükellefler tarafından baktığımızda uzlaşma müessesesi,  Anayasa’nın 

10. maddesinde belirtilen “kanun önünde eşitlik” ilkesine aykırı durumlar 

oluşturabilmektedir. Çünkü uzlaşma ile bir kısım mükellef vergi idaresiyle pazarlığa 

girmekte ve ödeyeceği vergi miktarını uzlaşma sonucuna göre belirlemektedir. Diğer 

taraftan uzlaşma yoluna gitmeyen ve vergisini zamanında ve tam ödeyen mükellefler, 

mükellefiyetle ilgili ödevlerini eksiksiz yerine getirmektedirler. 

Ayrıca, uzlaşma komisyonları objektif ölçütlere göre hareket etmediği için aynı 

durumda olan iki mükelleften biri ile uzlaşılırken diğeri ile uzlaşamayabilirler ya da diğer 

mükellefe göre daha yüksek tutarda uzlaşabilirler. Bu yetkiyi kötüye kullananlara karşı 

                                                           
236 Ahmet Ozansoy, (2000), Uzlaşma Müessesi ve Etkinliği, Yaklaşım, sayı: 89, s.209. 
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getirilmiş özel bir yaptırım da mevcut değildir.237 Aynı durumda olan ve aynı 

konulardan eleştirilmiş ve haklarında vergi inceleme raporu düzenlenmiş olan 

mükellefler, uzlaşma sonucunda farklı vergi yükleri ile karşı karşıya kalabilirler. Bu 

durum vergide eşitlik prensibinin ihlal edilmesi olarak değerlendirilebilir.238 

Vergi idaresinin adaletli bir vergi yükü dağılımını ve vergi kaçırma düzeyini 

en aza indirmeyi hedeflediği düşünüldüğünde ise, uzlaşma müessesesinin varlığı, bu 

amaçları gerçekleştirmek için katlanılan maliyeti daha da artıracak veya kaynaklar 

sabitken vergi kaçırma eğilimi artacağını söylemek yanlış olmayacaktır.239 

Vergi idaresinin uzlaşma sonucunda kanuna dayanarak tarh etmiş olduğu 

verginin bir kısmını almaktan vazgeçmesi, böyle bir yetkinin vergi idaresine 

tanınması, kanuna dayanılarak yapılmış olsa da, Anayasal bir ilke olan, verginin 

kanuniliği ilkesine ve kanun önünde eşitlik ilkesine uygun bir uygulama olduğunun 

söylenmesi çok zordur.240 

 

3.1.2.3. Uzlaşmanın Devletin Egemenliği İlkesine Etkisi 

Anayasa’nın “Siyasi Hak ve Ödevler” başlığı altında “Vergi Hakkı” 

düzenlenmiştir. Vergi toplamak, devletin egemenlik hakkının bir gereği olduğu gibi 

vergi vermek de her vatandaşın bir ödevidir. Bununla birlikte, hukuk devleti ilkesinin 

sonucu olarak toplanan vergilerin mutlaka kanunlara uygun olması, vergi konu ve 

oranlarının kanun ile tespit edilmesi zorunludur. 1982 Anayasası’nın 73. maddesinde; 

“vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya 

kaldırılır” diyerek bu konuyu ifade etmiştir. 

Uzlaşma müessesesi sayesinde, her ne sebeple olursa olsun, mükellef kanun 

ile getirilen bir kısım mükellefiyetlerinden kurtulmaktadır. Uzlaşma müessesesinin 

de kanunla getirilmiş olması tartışmanın içeriğini değiştirmemektedir.241 

                                                           
237 Metin Kocabay, (2002), Uzlaşma Müessesinde Etkinlik, Vergi Raporu, Sayı: 61, s. 95. 
238 Ali Haydar Yıldırım, (2007), Vergi Ziyaı Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirme 

Hükümlerinin Uzlaşmanın Yerine Kullanılması, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:222, s.44. 
239 Ahmet Erol ve Alper Demir, (2008), Tax Evading İncentives and Compromising, İktisat İşletme ve 

Finans Dergisi, Sayı: 267, s.69. 
240 Nilgün Serim, (2006), Türkiye’de ve ABD’de Uzlaşma Sistemi, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:214, 

s.102. 
241 Ozansoy, a.g.m., s.207. 
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Diğer taraftan açık hesap ve diğer yollarla vergi kaçırma kastı olan mükellefin 

vergisinin bir kısmının komisyon kararı ile silinmesi ilk anda mükellefte memnuniyet 

sağlasa da uzun vadede devlete ve inceleme elamanlarına bakışı olumsuz yönde 

etkileyecektir. Bu durum Devletin otoritesinin zayıflaması sonucuna sebep olacaktır.242 

Vergi gelirlerinin, kamu harcamalarının finansmanını sağlayan ve devletin 

egemenlik gücüne dayanarak gerçek ve tüzel kişilerden sağladığı en sağlam ve 

vazgeçilmez kaynak olduğu bilinmektedir. Verginin Anayasa ile güvence altına alınması, 

geri ödemesinin olmaması, karşılığının olmaması, gerektiğinde cebren tahsil edilmesi, 

sürekli olması gibi özellikleri, vergi gelirlerinin sağlam ve vazgeçilmez bir kaynak olmasını 

sağlamaktadır. Dolayısıyla uzlaşma müessesesiyle egemenlik gücünün pazarlık konusu 

olması vergi idaresini yıpratarak olumsuz etkilemektedir.243 

Ayrıca uzlaşmada vergi ve ceza miktarının ne oranda düşürülebileceğinin belli 

olmaması da bu konuda ayrı bir sorundur. VUK ve Uzlaşma Yönetmeliği’nde bu 

konuda bir hüküm bulunmamaktadır. İndirim oranının belirlenmesi, uzlaşma 

komisyonlarına bırakılmıştır. Bu takdir yetkisinin uzlaşma komisyonlarına bırakılması, 

farklı uzlaşma komisyonlarında, hatta bazen aynı uzlaşma komisyonunda,  uzlaşılan 

vergi ve ceza miktarlarının farklı farklı olmasına neden olmaktadır. Bu durum bir 

yandan kamu vicdanını yaralayıcı bir görüntü oluşturmakta, diğer yandan da vergi 

idaresi ile mükellef arasında vergi idaresi aleyhine güvensizliği arttırmaktadır.244 

 

3.1.2.4. Uzlaşma İle Vergi Affı İlişkisi ve 5736 Sayılı Kanun Örneği 

Uzlaşma müessesesinin, günümüzde ilk çıkarılış amacından ve mantığından 

uzaklaşarak yasal bir af müessesesine dönüşmüş olduğu görünmektedir. 

Af kavramın kelime anlamına baktığımızda bir haktan vazgeçmek olduğunu, 

kesinleşmiş veya kesinleşecek cezaların yetkili devlet organınca azaltılması veya 

tamamen kaldırılması olduğunu görüyoruz. Diğer bir ifadeyle af, suç oluşturan fiiller 

için ceza vermek hakkını ortadan kaldıran, verilmiş cezaların kısmen veya tamamen 

uygulanmasını önleyen, hukuki tasarruflar demektir. 

                                                           
242 Yılmaz Budak, (2006), Uzlaşma Kişiye Özel Vergi Affı(mı)dır, Vergi Dünyası, Sayı:304, s. 18. 
243 Karakoç, a.g.m., s. 91-96. 
244 İbrahim Organ, (2006), Eleştirel Bir Yaklaşım-Yasal Af: Uzlaşma, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 

213, s.171. 
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Vergi hukukunda af yanlısı görüşlerin mevcut olmasıyla birlikte af karşıtı olan 

görüşler ağırlık kazanmaktadır. Vergi affı rekabet eşitliğini olumsuz etkilemekte, dürüst 

vergi mükellefleri için vergi sisteminin adil olmadığı duygusunun artmasına, 

gelecekteki vergi uyumsuzluğuna cesaret vermesine ve vergi kaçırmanın yanlış olduğu 

düşüncesinin azalmasına sebebiyet vermektedir.245 Bu çerçevede uzlaşma müessesesinin 

de içeriğine ve uzlaşma için çıkarılan kanunlara baktığımızda vergi affından çok farklı 

olmadığı sonucuna ulaşılabilir. 

2008 yılında yürürlüğe giren 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma 

Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun246 ve 5736 sayılı Kanunun uygulanmasına yönelik 

çıkarılan 1 seri nolu Genel Tebliği247,  “uzlaşma mı yoksa kişiye özel af mı?” 

tartışmalarına neden olduğu söylenebilir. 

Söz konusu 5736 sayılı kanun, daha önce uzlaşma yönteminden 

faydalanmak amacıyla başvuranlar, fakat herhangi bir sebeple uzlaşamayıp yargı 

yoluna başvuranlar için yeni uzlaşma imkanı sağlanmaktadır. Burada idare, daha 

önce uzlaşmayı reddettiği kişilere yeniden uzlaşma önermektedir. 

Hazine’nin uyuşmazlık konusu yapılmış bazı alacaklarının tahsilinden 5736 

sayılı kanun ile idare tarafından feragat edilirken bazı kamu alacaklarının ise kamu 

borçlusu ile uzlaşılan kısmının tahsilinde, vergi ve ceza borcu olan mükellefe taksitle 

ödeme imkanı sunulmaktadır. 

5736 sayılı Kanunun l’inci maddesinde 27.02.2008 tarihinden önceki dönemle-

re ait olmak şartıyla VUK’a göre ikmalen, re'sen ve idarece tarh edilen vergi, resim, 

harçlar, fon payı ve bunlara bağlı vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük 

cezaları ile ilgili alacakların uzlaşılan kısmından geriye kalan miktarın tahsilinden 

vazgeçileceği ve tahsilinde anlaşılan tutarın da 18 ayda 18 eşit taksitte ödenebileceği 

belirtilmiştir.248 

Uzlaşma olumlu sonuçlanırsa, uzlaşma tutanağını imzalayan mükelleflerin 

açtıkları vergi davalarından vazgeçmeleri gerekiyor. Bu durumda vergi ve cezalar 18 ayda 

                                                           
245 Güneş Çetin, (2007), Vergi Aflarının Vergi Mükelleflerinin Tutum ve Davranışları Üzerindeki Etkisi, 

Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt:14 Sayı:2, Manisa, s.172. 
246 27.02.2008 tarih ve 26800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
247 04.03.2008 tarih ve 26806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
248 Yavuz Arslan, (2008), 5736 Sayılı Kanununla Getirilen Uzlaşma Konuları ve Özelde Motorlu 

Taşıtlar Vergisi Hakkında Uzlaşma, Vergi Dünyası, Sayı:320, s.130. 
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18 eşit taksitte ödenecek ve taksitlere binde 2 oranında ayrıca faiz hesaplanacaktır. 

Komisyon uzlaşma sağlanamadığı takdirde, düzenlenen tutanakta tarh edilmiş vergi ve 

cezalar, uzlaşılamayan tutar aynen yer alacaktır. 

Bu durum, bu güne kadar işlemiş olan faizlerin bir kısmının alınmasından 

vazgeçilmesi anlamına geldiği ve bunun da açık bir vergi affı olduğu yönünde 

düşünceler mevcuttur.249 

Ayrıca 5736 sayılı kanunun 4. maddesindeki “..tarhiyat yapılmaz, daha önce 

yapılan tarhiyatlardan vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir” hükmü ve 5. 

maddesindeki “..ödenmesi gerektiği halde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih 

itibariyle ödenmemiş olan tutarların tahsilinden vazgeçilir” hükmünün de yine af 

niteliğinde olduğu söylenebilir. 

Burada idarenin bir ölçüde, tahsilatta karşılaştığı tıkanıklıkların da etkisiyle, 

zaman zaman af yasası çıkarması mükellefleri ödeme konusunu ağırdan almaya 

yöneltmekte ve ayrıca uzlaşma müessesesine fazla bir katkı da sağlamadığı 

görülmektedir. 

Mükellef, yargı yoluna gidip kaybetme durumunda ödeyeceği gecikme 

zammı ve gecikme faizine rağmen, dava dosyasının bekleme ve görüşme 

aşamalarında çıkacak bir af yasası beklentisiyle idari yol yerine, yargı yoluna 

gitmektedir. Çoğu kez bu beklentisi de istediği yönde sonuçlanmaktadır.250 

Uzlaşma müessesesi ile güdülen amaçlardan uzaklaşılması, söz konusu 

müessesenin bozulmasına, ülkemizde sık sık başvurulan ve kamuoyunda vergi affı 

olarak bilenen bir kısım kamu alacaklarının tahsilinden vazgeçilmesi ile ilgili kanun 

uygulamalarında olduğu gibi, vergilendirmede adaletsizliğe yol açacaktır. Bu 

durumda vergi sistemi açısından bir kayıp olacak ve vergi sisteminin de işlemesine 

engel olacaktır.251 

                                                           
249 Selahattin Tuncer, (2008), 5736 sayılı Yeni Uzlaşma Yasasına Genel Bir Bakış, Yaklaşım, Sayı: 184 ; 

Üzeltürk Hakan, (2008) tarihli Dünya Gazetesi makalesi, (26.02.2008 
250 Serim, a.g.m., s.103. 
251 Süleyman Güçlü, (2007), Uzlaşmanın Amacı ve Cezada İndirimden Farkı, Vergici ve Muhasebeciyle 

Diyalog, Sayı:229, s.39. 



 

 

122

3.1.3. Türkiye’deki Uzlaşma Sisteminin Diğer Bazı Ülkelerdeki Uygulamalarıyla 

Karşılaştırılması 

Uzlaşma müessesesinin ABD’de ve değişik Avrupa ülkelerinde de 

uygulamaları görülmektedir. Ancak bu ülkelerdeki uygulamaların ülkemizdeki kadar 

geniş kapsamlı bir uygulama olmadığı ve özel sınırlamalara, şartlara sahip olduğu 

görülmektedir. Devletin vergi alacağından kolay kolay vazgeçmediği ve vergi 

sisteminin işleyişinin de sağlam uygulamalarla desteklendiği görülmektedir. 

 

3.1.3.1. Fransa’da Uzlaşma Sistemi 

Fransa’da uzlaşma, yalnızca vergi cezalarında görülmekte, vergi aslı 

uzlaşmaya konu edilmemektedir. Sadece dolaysız vergilerde geçerli olmak üzere 

vergi aslında uzlaşma, mükellefin ödeme gücü olmaması şartıyla Danıştay (Conseil 

d’Edat), Yargıtay (Cour de Cassation) ve Sayıştay (Cour des Comptes)’ın uygun 

görüş belirtmesi üzerine Mali Anlaşmazlıklar Komisyonu (Comitée du Contentieux 

Fiscal) kararı ile olabilmektedir. Burada ödeme gücünün olmaması önemli bir kriter 

olarak ortay konulmakta ve ülkedeki önemli kurumların görüşü de alınmaktadır.252 

Görüldüğü gibi Fransa’da uzlaşmanın konusu vergi türü itibariyle 

sınırlandırılarak sadece vergi cezalarında uygulanmakta, vergi aslında ise 

Türkiye’deki uygulamanın aksine uzlaşma yapılamamaktadır. Türkiye’de vergi 

aslında hiçbir sınırlama olmadan uzlaşma yapılabilirken Fransa’da vergi aslının 

dolaysız vergi olması, çok özel bir durum olarak kabul edilen ödeme gücünün 

olmaması şartına bağlı olarak uzlaşma yapılmakla birlikte bu uzlaşmanın da vergi 

idarelerine bırakılmayıp üst düzey yargı organlarının uygun görüş bildirmesi ve yine 

üst düzey bir komisyon tarafından karar verilmesi halinde uzlaşmaya 

gidilebilmektedir. Fransa’da verginin kanunilik ilkesine uygun hareket edildiği ve 

idarenin kanunla konulan vergi üzerinde tasarrufta bulunma yetkisi sınırlandırılarak 

mükellefler üzerinde farklı uygulamalarda bulunma yolunun engellendiği ve eşitlik 

ilkesinin dikkate alındığı görülmektedir. 

 

                                                           
252 Ozansoy, a.g.m., s.210; Alemdar, a.g.m., s.166. 
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Uzlaşılacak vergi cezasının niteliği ve miktarı konusunda bir sınırlama 

olmamakla birlikte uzlaşma ile ilgili işlemler Eyalet Uzlaşma Komisyonları (Code 

Général des Impots - CGI) tarafından yürütülmektedir. Bu komisyonda, vergi hizmetleri 

müdürü veya temsilcisi, en az başmüfettiş ünvanına sahip Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 

üç elamanı, noterler odası tarafından seçilen bir noter ve mükellefi temsil eden üç kişi 

bulunmaktadır. Buradaki mükellef temsilcilerinden biri, Ticaret ve Sanayi Odalarınca, 

diğeri eyaletteki Sanayi Odaları Birliği tarafından üçüncüsü ise eyaletteki Mülk 

Sahipleri Birliği tarafından seçilmektedir.253 

Görüldüğü gibi Fransa’da uzlaşma görüşmeleri eleştirilere fazla maruz 

kalınmaması ve daha eşit şartlarda bir uzlaşma zemininin oluşturulması için eyaletteki 

odalardan ve noterden de destek almaktadırlar. Böyle bir uzlaşma zemininin daha şeffaf 

bir değerlendirme ortamı oluşturduğu, uzlaşma talebinde bulunan mükelleflerin aynı 

şartlarda değerlendirileceği ve Devletin mükellef üzerinde çok zaruri şartlar olmadıkça 

uzlaşmaya gitmesinin düşük bir ihtimal olduğu söylenebilir. 

Türkiye’de ise bu durum uzlaşma görüşmelerinin eleştirilere maruz kalmasına 

sebep olmuştur. Türkiye’de uzlaşma görüşmelerinin hiçbir kayıt altına alınmadan, 

ödeme gücü gibi kriterler dikkate alınmadan ve şeffaf bir ortam oluşturulmadan 

uzlaşmaya gidilmektedir. Fransa’da uzlaşma komisyonunda noterin ve mükellefi temsil 

eden ticaret odası gibi farklı birliklerden üç temsilcinin bulunması uzlaşma 

görüşmelerine şeffaflık kazandırmaktadır. Türkiye’de ise mükellefin tercihi ile tabi 

olduğu meslek odasından bir kişinin ve mali danışmanının uzlaşmaya katılması 

mümkündür. Bu kişiler sadece görüş bildirmek için komisyonda bulunabilirler. Bunun 

dışında noter gibi bir kişinin uzlaşmaya katılarak görüşmenin kayıt altına alındığı bir 

ortam söz konusu değildir. Ayrıca ticaret odaları tarafından belirlenen tarafsız kişilerin 

de komisyonda bulunması söz konusu değildir. 

Türkiye’de mükellef uzlaşma masasına oturduğunda pazarlık ortamında bir 

uzlaşma gerçekleşmekte ve komisyon ile mükellef arasındaki ilişki önem taşımaktadır. 

Uzlaşma komisyonundaki kişilerin o günkü ruh halinden, mükellefin kendini ifade 

etmesi ve komisyon ile özel ilişkisine kadar değerlendirmede önemli olabilmektedir. En 

azından bu duruma Türkiye’deki sistem müsait bir ortam oluşturmaktadır. Çünkü 

                                                           
253 Kızılıot, a.g.e., s. 74. 
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uzlaşmanın nasıl yapıldığına yönelik ayrıntılı bir kayıt tutulmamakta ve yine ölçütlerin 

belirli olmamasından dolayı uzlaşmanın denetimi de yapılamamaktadır. 

İtalya’da son yıllarda uygulaması görülen uzlaşma sisteminin Fransa’daki 

uzlaşma sistemi ile benzerlik gösterdiği görülmektedir. İtalya’da uzlaşma sisteminin 

ünlü futbol takımı S.S. Lazio’nun ödenmeyen vergi borçlarından dolayı 2002 yılında 

vergi uzlaşmasına gitmiştir. Uzlaşmaya ilişkin kanun bu uygulama ile ilk defa hayata 

geçmiştir. Bu kanuna göre İtalya’da uzlaşma yapılabilmesi için vergi mükellefinin iflas 

etmiş olması ve 267/1942 kanunu 5. maddesinde belirtilen müflis olma şartlarını 

taşıması gerekmektedir.254 

Burada da yine Türkiye’de uygulaması olmayan bir durumla karşılaşılmakta, 

uzlaşmanın özel bir şarta bağlandığı ve bu şartın da iflas etme gibi bir durumla 

sınırlandırıldığı görülmektedir. Türkiye’de mükellef ile uzlaşma yapılabilmesi için 

müflis olması veya ödeme gücünün olmaması gibi unsurlar dikkate alınmamakta ve bu 

durum sistemin eleştirilmesine sebep olmaktadır. Türkiye’deki uzlaşma sisteminde 

objektif ölçütlerin mevzuata ilave edilmesinin önemli bir yenilik olacağı söylenebilir. 

 

3.1.3.2. Almanya’da Uzlaşma Sistemi 

Alman vergi hukukunda uzlaşma, vergilemeden dolayı vergi mükellefi ile 

maliye arasında gelişen uyuşmazlığın taraflar arasında anlaşarak giderilmesi usulüdür. 

Alman VUK’nın 94 ve 220. maddelerinde vergilemeyi basitleştirmeye yönelik olması 

ve vergi sonucunu tamamı ile değiştirmemek şartıyla mükellefle uzlaşma yapılabileceği 

belirtilmektedir. Vergileme ile ilgili her türlü idari tasarruflara ait belgeler (ihbarname 

ve karar gibi) tahakkuk aşamasında ya da mükellefin onayı ile itiraz ve dava 

aşamalarının herhangi birinde geri alınarak iptal, tadil ve tashih edilebilmektedir. Bu 

hüküm sadece Federal Maliye Divanına intikal eden olaylarda uygulanmamaktadır.255 

Almanya’da mükellefler itirazlarını doğrudan doğruya vergi dairesine yaparlar. 

Vergi dairesi itirazı yerinde ve haklı görürse yapılan tarhiyatı terkin eder. Aksi halde 

yani itirazı yerinde görmediği durumlarda mükellefe bir yazı ile cevap vererek 

                                                           
254 Alessandro Adelchi Rossi, (2005) Tax Authorities Accept Soccer Team’s Hardship Compromise, Tax 

Notes İnternational, April, s.119. 
255 Kızılot,, a.g.e., s.78 
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tarhiyatın yerinde olduğunu, bunun dayanağı olan delil ve hükümlerle birlikte kendisine 

bildirir. Bu yazı üzerine mükellef ya itirazını geri alır ya da itirazında direnir. İdare bu 

direnme üzerine isterse mükelleften yeniden bilgi ister ya da bilgi istemeksizin karar 

verir.256 

Alman vergi kanununda uzlaşma yapma yetkisi Federal Maliye Bakanına 

verilmiş ve bu konunun uygulanması ile ilgili emir ve talimatı Bakanın 

hazırlayabileceği belirtilmiştir. Ancak bakana verilen bu yetki iki yönden 

sınırlandırılmıştır. Uzlaşma esasları vergilemeyi basitleştirmeye yönelik olmalı ve 

vergiye ait sonuçları esasından değiştiren bir nitelikte bulunmamalıdır. 

Federal Maliye Bakanına verilen bu yetki ancak bu çerçevede kullanılabilecek 

ve belirtilen şartları aşması halinde uzlaşma geçerli olmayacaktır. Bakan, uzlaşma 

esaslarını tespit ederken bu noktaları göz önünde bulundurmak zorundadır. 

Ayrıca Alman vergi hukukunda uzlaşmanın esas itibariyle uygun bir yöntem 

olmadığı ve idarenin kanun hükümleri çerçevesinde vergi alınmasını sağlamaya mecbur 

olduğu ifade edilmektedir.257 

Alman vergi kanunlarında uzlaşmaya ilişkin olayda vergilemeyi 

basitleştirmeye yönelik olma ve vergiye ilişkin sonuçları esasından değiştirmeme 

şartları arandığı için Almanya’da uzlaşma uygulaması oldukça sınırlı bir şekilde 

gerçekleşmektedir. Bakana verilmiş bulunan söz konusu yetki, bu güne kadar hiçbir 

bakan tarafından tam olarak kullanılmamıştır. Bu nedenle Alman Vergi Usul 

Kanunu’nun 220. maddesiyle vergi hukukuna teorik olarak girmiş olan uzlaşma 

kurumu, uygulamada tam olarak kullanılmamış ve 1977 yılında Anayasa’ya aykırı 

olduğu gerekçesi ile kanun koyucu tarafından kaldırılmıştır. 

Durum böyle olmakla birlikte Alman vergi uygulamasında uzlaşma olarak 

nitelendirilebilecek bazı örneklere de rastlamak mümkündür. Almanya’da vergi 

incelemesi sonucunda, mükellefe usulen bir konuşma (besprechung) yapılır. Bu ilk 

konuşmada vergi matrahı üzerinde anlaşmaya çalışılır. Anlaşma sağlanmazsa ikinci ve 

son konuşma (schlussbesprechung) yapılır. Son konuşma yapılmadan önce, konuşmaya 

                                                           
256 Mehmet Haskırış, (1967), Alman Vergi Hukukunda Uzlaşma, M.B. Hesap Uzmanları Kurulu Bilim 

Raporu, Sayı:XXXVI-4, Ankara, s.89.  
257 http://www.vorlagen.de/lexikon/steuerlexikon/-qs-id-vc-583-qc-/Tatsaechliche-Verstaendigung/ 

(12.09.2009). 
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konu olacak sorunların mükellefe önce bildirilmesi ve hazırlanması için uygun bir süre 

verilmesi gerekir. 

Son konuşmada matrahın miktarı üzerinde durulmayıp, yalnızca onu doğuran 

olayın bulunup bulunmadığı ve saptanmış olan farkın, kanun hükümlerine göre matrah 

sayılıp sayılmayacağı üzerinde durulur. İşte vergi denetiminin bu aşamada yani son 

konuşmada, mükellefle anlaşmaya varılması, Alman vergi hukukunda uzlaşma olarak 

ifade edilmektedir.258 

Almanya’daki uzlaşma müessesesine yönelik uygulamaların Türkiye’deki 

uygulamalarla oldukça farklı olduğu görülmektedir. Almanya’da Türkiye’ye göre vergi 

uyuşmazlıklarında uzlaşma sisteminin vergi idaresi tarafından fazla tercih edilmediği 

hatta yok denecek kadar az olduğu görülmektedir. Bunda uzlaşma sisteminin yapısı ve 

devletin sisteme olan yaklaşımı büyük bir önem arz etmektedir. 

Öncelikle Türkiye’de uzlaşmanın uygulanmasına yönelik vergi ve cezalarda 

objektif ölçütlerin olmadığı, Almanya’da ise uzlaşmanın temelinde, vergilemenin 

basitleştirilmesine yönelik olması ve vergiye ait sonuçların esasında bir değişiklik 

meydana getirmemesi özellikle vurgulanmıştır. Burada Almanya’da Türkiye’deki 

uygulamanın aksine devletin vergi alacağından kolay kolay vazgeçmediği 

görülmektedir. Bu durum Alman vergi hukukunda, vergi idaresinin vergi toplamaya 

yönelik mecburiyetinin ifade edilmesiyle de pekiştirilmektedir. 

Uzlaşma müessesesinin Alman mevzuatından Anayasa Mahkemesi tarafından 

kaldırıldığı ancak Türkiye’deki uzlaşmaya benzeyen bazı uygulamaların olduğu 

görülmektedir. Bu uygulamalarda ise Türkiye’deki durumdan tamamen farklı olarak 

uzlaşma miktarı üzerinde değil vergiyi doğuran olayın gerçekleşip gerçekleşmediği 

üzerinde durulmaktadır. Yani burada Alman vergi idaresi vergiye ilişkin doğrudan 

pazarlığa girmemekte ve olayın teknik içeriği ile ilgilenmektedir. Bu da Alman vergi 

kanunlarının kanunilik ilkesinden taviz vermediğini göstermektedir. 

Türkiye’deki uygulamada uzlaşma her türlü vergi ve vergi cezası üzerinde 

uygulanmaktadır. Ancak Alman Vergi Usul Kanunu’nda yer alan uzlaşma kurumunun, 

Türk VUK’daki uzlaşmadan bu yönüyle de farklı olduğu görülmektedir. Türk VUK’da 
                                                           
258 Ferhat Alemdar, (2008), Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada Çözüm Yolları; Türkiye ve AB 

Ülkelerindeki Uygulamaların Karşılaştırmalı Analizi, M.B. Hesap Uzmanları Kurulu Bilim 
Raporu, İzmir, s.151. 
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öngörüldüğü anlamda uzlaşma, ikmalen ve re’sen tarh edilen vergilerle bunlara ilişkin 

vergi cezalarının tahakkuk edecek miktarları üzerinden yapılır. Ancak Alman VUK’da 

uzlaşma sayılabilecek haller genellikle matrahın belirlenmesi ile ilgilidir.259 

Almanya’da gerçek uzlaşma, eğer girişimci / işveren, ya da vergi danışmanı 

veya durumun diğer yetkili temsilcisi mevzuatı kasten tahrif, örtbas etmiş ya da 

vergilendirmede gerçeklere susmuş ise bu durum Vergi Dairesi tarafından bağlayıcı 

değildir. 

Almanya’da uzlaşma sisteminin uygulanmasında girişimci/işveren ya da vergi 

danışmanı veya yetkili temsilcinin vergi mevzuatını kasten tahrif, örtbas etmiş ya da 

vergilendirmede gerçeğin yansıtılmadığı bir durumun ortaya çıkması halinde Vergi 

Dairesi uzlaşmaya gitmeyeceği gibi vergi cezalarını da uygulamaktadır.260 

Burada da yine Türkiye’deki uygulamadan farklı olarak kasıt unsuru uzlaşma 

sürecini tamamen değiştirmektedir. Türkiye’de uzlaşmanın sağlanabilmesi için 

mükellefin vergi ziyaının oluşmasına nasıl sebep olduğu dikkate alınmadığı gibi kasıt 

unsurunun uzlaşmaya etkisine yönelik mevzuatta herhangi bir ifade de 

bulunmamaktadır. Sadece tarhiyat öncesi uzlaşmada kaçakçılık suçları ve tarhiyat 

sonrası uzlaşmada ise ilave olarak usulsüzlük ve özel usulsüzlük suçları uzlaşma 

kapsamına alınmamaktadır. 

Almanya uygulamasına baktığımızda mükellefin veya danışmanın mevzuata 

kasıtlı olarak uymadığı ve vergi idaresine vermiş olduğu beyanatta susarak doğruları 

zamanında ifade etmediğinde bile uzlaşmanın yapılmaması sonucuyla 

karşılaşılmaktadır. Bununla birlikte uzlaşmaya konu olan vergi ve ceza da aynen vergi 

idaresi tarafından alınmaktadır. 

Almanya’daki uzlaşma sisteminin Türkiye’ye göre çok daha sınırlı şartlarda ve 

sistemin vergi kanunlarının işlemesine yönelik uygulandığını söyleyebiliriz. Buna bağlı 

olarak Alman vergi sisteminde kanunlarda belirtilen vergi ve cezaların uygulanmasının 

sağlanması önemli bir nitelik ve öncelik arz etmektedir. Türkiye’de uzlaşma müessesesi 

devletin alacağını bir an önce kasasına almak istemesi ve mahkemelerdeki dava 

dosyalarının azaltılmak istenmesi gibi gerekçeler düşünülerek uygulanmaktadır. Ancak 
                                                           
259 Alemdar, a.g.e., s.153. 
260  Hartmut Fischer, (2008) Feilschen mit dem Finanzamt, Der Steuer-Tipp, Manager Magazin, 

(09.09.2008)   
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Almanya’daki gibi sistemin kanunların uygulanmasına yönelik işlemesi sağlandığı 

takdirde devlet alacağını zamanında alacak ve bu gerekçelere fazla ihtiyaç 

duyulmayacağını söyleyebiliriz. 

 

3.1.3.3. İsveç’te Uzlaşma Sistemi 

İsveç vergi hukukuna göre vergi mükellefleri ile idare arasındaki 

uyuşmazlıkların çözümlenmesi için iki yol vardır. Bunlardan birincisi idari makamlara 

başvuru, diğeri ise yargı yoludur. Uyuşmazlıkların çözümünde yargı yolu daha çok 

benimsetilmek istenmektedir. Her iki yol da idarenin ve mükellefin itirazlarının 

dinlenerek, gerekli çözümün ortaya çıkması için uzun araştırmaların yapılacağı bir 

yöntem olarak tanımlanmaktadır. 

İdari aşamada yerleşmiş olan çözüm yönteminin uzlaşma müessesesi olduğu 

görülmektedir. Yargı aşamasında çözüm yöntemi Türkiye’deki yargı aşaması ile 

paralellik göstermektedir. 

İdari aşama yöntemi olan uzlaşma müessesesine fazla iş düşmediği 

görülmektedir. Çünkü kanunlar net ve anlaşılır biçimde düzenlenmiştir ve vergi 

mükellefinin bu konulara oldukça iyi bir şekilde nüfuz etmesi sağlanmıştır. 

Yargı yoluna başvurmada izlenen yol, kanıt olarak kullanılan ihbarnamelerin 

ve diğer yazışmaların dava öncesi yapılan tarafların görüşmelerinde el değiştirerek 

duruşmaya her iki tarafın da eşit olarak hazırlanması ve daha ilk görüşmede bu sayede 

uyuşmazlığın çözümlenmesi olarak ifade edilebilir. İsveç vergi hukuku, Türkiye’deki 

sistemden oldukça farklı bir yöntem belirleyerek uyuşmazlığın uzlaşma yoluyla 

sağlanamaması halinde vergi uyuşmazlığının yargı aşamasına net olarak taşınmış 

sayılmakta olduğu ve davanın uyuşmazlık konusu üzerine görülmekte olduğu bir 

sistemi benimsemiştir.261 

İsveç’te de Almanya ve Fransa’daki uygulamalara benzer bir şekilde sistemin 

vergi kanunlarının işlemesini sağlamaya yönelik olduğunu söyleyebiliriz. Kanunların 

basit ve anlaşılır olması, devletin kanunilik ve eşitlik ilkesine göre hareket etmesi ve 

kanunların uygulanmasını teşvik edici faaliyetlerde bulunması uzlaşma müessesesinin 
                                                           
261 Paul Farmer and Lyal Richard, (1994), EC Tax Law, Oxfort European Community Law Series, 

Ciarendon Press, Oxfort, Great Britain,  s.115-117.  



 

 

129

uygulanma alanını da daraltmaktadır. 

Türkiye’de vergi idaresi ile mükellef arasında uzlaşma sağlanamaması halinde 

mükellef isterse yargı yoluna gitmekte isterse vergi ve cezayı ödeme yolunu 

seçebilmektedir. Ancak İsveç vergi sistemi bu duruma izin vermemektedir. Vergi 

idaresi ile mükellef arasında bir uyuşmazlık varsa bunun mutlaka çözülmesi gerekmekte 

ve bu çözüm mükellefin tercihine bırakılmamaktadır. Uzlaşmanın sağlanamaması 

halinde durum yargıya intikal etmekte ve nihai karar verilmektedir. Bu sistemin de 

kanunlarının uygulanmasını sağlamaya yönelik teşvik edici bir yöntem olduğu 

söylenebilir. Kaldı ki yargı, burada sorunun nereden kaynaklandığını nihai bir şekilde 

ortaya koyarak başka uygulamalara da emsal teşkil edecek ve olayın ortaya 

çıkmasındaki sorumlulara yönelik hukuki yaptırımlar uygulayacaktır. 

Ayrıca İsveç vergi hukukunda vergi uyuşmazlığı durumunda kasıt unsurunun 

önemli bir yeri olduğu görülmektedir. Uyuşmazlığın çözümünde uzlaşma sisteminin 

işlemesi sırasında vergi idaresi, mükellefin kasıtlı olarak vergiden kaçma ya da idareyi 

aldatma yoluna gittiği bir durumla karşılaştığında olay yargı yoluna intikal etmektedir. 

Ayrıca konuyla ilgili olarak kamuoyuna açıklamalar yapılır. Kasıtlı olarak yapılmayan 

hatalar ise idare ile mükellef veya yargı ile mükellef arasında görüşülür. 

İsveç’te uyuşmazlığın ortaya çıkmasındaki kasıt unsuru Almanya’daki gibi 

önemli bir nitelikte olmakla birlikte burada durum farklı olarak yargıya intikal 

etmektedir. Mükellefin vergi ve cezaların ödenmesini kasıtlı olarak engellemesi halinde 

uzlaşma yolu kapanmakta ve yargının sorumlular üzerindeki yaptırımı ile olayın 

sonuçlandığı görülmektedir. Burada hukukun üstünlüğü daha ön plana çıkmakta ve 

kanunların uygulanmasında mükelleflerin daha dikkatli davranması sağlanmaktadır. 

Türkiye’de kasıt unsuru uzlaşmaya ilişkin mevzuatta bir ölçüt olarak dikkate 

alınmamakta yukarıda belirtildiği gibi sadece tarhiyat öncesi uzlaşmada kaçakçılık 

suçları ve tarhiyat sonrası uzlaşmada ise ilave olarak usulsüzlük ve özel usulsüzlük 

suçları uzlaşma kapsamına alınmamaktadır. Ayrıca yine farklı bir uygulama olarak idari 

aşamada veya yargı aşamasında uyuşmazlıkların çözümlenmesi sırasında mükellef 

kendi savunmasını kendisinin yapması gerekmektedir. Avukatlar ise sadece yüksek 

meblağların söz konusu olduğu uyuşmazlıklarda yer almaktadır.262 

                                                           
262 Revision Nexia, (2001), Swedish Tax System, Nexia İnternational, London, Great Britain,  s.834.  
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Türkiye’deki uygulamada ise mükellef, uzlaşma görüşmelerine mali (mali 

müşavir vb.) veya hukuki danışmanı (avukatı) ile katılabilmekte ve mükellefi uzlaşma 

komisyonu karşısında savunabilmektedir. 

 

3.1.3.4. İngiltere’de Uzlaşma Sistemi 

İngiltere’de de Türkiye’de olduğu gibi vergi uyuşmazlıkları idari aşamada ve 

yargı aşamasında olmak üzere iki aşamada çözümlenmektedir. Bununla birlikte 

İngiltere’de vergi ile ilgili uyuşmazlıkların dava konusu yapılmadan önce idari aşamada 

çözüm yolarının aranmış olması gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle vergi uyuşmazlığının 

yargıya intikal ettirilmeden önce idari organlara götürülmesi şarttır.263 

Vergi uyuşmalıklarının İngiltere’de gerçekleşmesinin oranı oldukça düşük bir 

seviyededir. Bu durumun en önemli sebepleri olarak iyi örgütlenmiş bir vergi idaresinin 

olması, idarenin vergi alacağının tespitinde ve uyuşmazlıkların çözümünde amacının 

vergi olup cezayı arka planda bırakması, servet beyanı ve servetin takip ve kontrol 

olanaklarını geniş ölçüde sağlanmış olması, vergiye tabi işlemlerinin kayıtlarının 

mükellef tarafından benimsenmiş olması ve az değişiklik gösteren, uzun bir geçmişe 

sahip vergi kanunlarının olması gösterilebilir.264 

Türkiye’de vergi kanunlarının sık sık değişmesi, beyan sisteminin tam olarak 

yerleşmemesi, vergi idaresinin yapısının vergi sistemine tam olarak cevap verememesi 

ve mükelleflerin vergi bilincinin tam olarak yerleşmemesi gibi nedenlerle vergi 

uyuşmazlıklarının yüksek oranlarda gerçekleştiği söylenebilir. 

İngiltere’de her şeyden önce vergi uyuşmazlıklarının daha başlangıçta ortaya 

çıkmasına engel olmak istenmiştir. Uyuşmazlığın ortaya çıkmasının engellenemediği 

durumlarda ortaya çıkan sorunlar büyük ölçüde uzlaşma yoluyla çözümlenmektedir. 

Mükellefin komisyon tarafından haklı görülmesi durumunda uzlaşmadan vazgeçme 

hakkı da bulunmaktadır.265 İngiltere’de maliye teşkilatınca benimsenen “Erken elde 

edilen vergi, daha geç elde edilecek daha fazla vergiden iyidir” ilkesinden dolayı 
                                                           
263 M. Sally Jones, (2002), Principles of Taxation, Mcgraw-hill Companies, London, s.14. 
264 Mümtaz Baysal, (1956), İngiltere’de Mali Kaza, Maliye Vekaleti Maliye Tetkik Kurulu Yayınları, 

Ankara, s.66-70. 
265 Abdurrahman Akdoğan, (1994), İngiltere’de Vergi Yönetimi ve Ülkemiz Açısından Bazı 

Değerlendirmeleri, Yeni İş Dünyası, Eylül Sayı: 59, s.39; Mervyn Lewis (1977), British Tax 
Law, Macdonalt and Evans, Bungay, s.476.  
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uygulamada pek az uyuşmazlık yargı organlarına intikal etmektedir.266 

İngiltere’de doğabilecek veya doğmakta olan uyuşmazlıkların hemen hemen 

%80’i idari aşamada çözümlenmekte olup bu oranın büyük bir kısmı da uzlaşma sistemi 

ile sağlanmaktadır. Mükellef ile yapılan uzlaşmada vergi idaresi ve vergi müfettişlerine 

büyük iş düşmekte ve mükellefe mutlak bir işbirliği atmosferi oluşturulmaktadır. 

Mükellefin kasıt ve hile ile yapılmayan eksiklik ve hataları kendisine ikaz ve 

hatırlatmak suretiyle gerçek vergi miktarının tespiti için azami gayret sarf 

edilmektedir.267 

Görüldüğü gibi İngiltere’de de diğer ülkelerde olduğu gibi vergi 

uyuşmazlıklarında ve özellikle uzlaşma sisteminin uygulanmasında mükellefin kasıtlı 

olması veya hileli davranışlarda bulunması vergi idaresinin de davranışlarını 

etkilemekte ve bu durumda verginin alınması yoluna gitmektedir. Türkiye’de mükellef 

ile uzlaşmanın objektif bir şartı olmadığı gibi, mükellefin kasıtlı olması da uzlaşmayı 

engellememekte ve uzlaşılabilmektedir. 

İngiliz Mali İdaresinin geniş yetkilerle donatılmasının bir sonucu olarak, 

uzlaşma görüşmelerinde uyuşmazlık konusunu mükellef ile enine boyuna tüm 

yönleriyle tartışır, konunun detayına inilir ve mükellefi ikna yoluna gidilmektedir. 

Sonuçta çoğu kez uzlaşmaya varılarak uyuşmazlık ortadan kaldırılır.268 

 

3.1.3.5. Danimarka’da Uzlaşma Sistemi 

Danimarka’da vergi oranları çok yüksek olmasına rağmen vergi toplanmasında 

başarılı sonuçlar elde edildiği görülmektedir. Bu başarıda mükellefin göstermiş olduğu 

toleransın, Danimarkalıların topluma ve kurumlara karşı duydukları güvenin ve 

istihdam oranının çok yüksek olması gibi nedenlerin etkisi vardır. Böyle bir sistem 

içerisinde de vergi uyuşmazlıklarında uzlaşma sisteminin uygulanması oldukça güç bir 

durumdur.269 

 

                                                           
266 Yılmaz Aliefendioğlu, (1973), İngiliz Vergi Sistemine Genel Bir Bakış, Danıştay Dergisi, Yıl:2, 

Sayı:6-7, Ankara, s.47. 
267 Jones, a.g.e., s:14. 
268 Baysal, a.g.e., s:70. 
269 Stokes Bruce, (2006), Jobless, The Danish Way, National Journal, Vol. 38, Issue 9. 
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Danimarka’da merkezi hükümet, vergileri toplamakla sorumlu iken mahalli 

hükümetler, gelir, kurumlar ve servet vergilerini tayin ve kontrol etmekten 

sorumludurlar. 

Bireyler üzerindeki gelir vergileri kurumlar vergileri geçici bir vergi ödemesi 

ile toplanmaktadır. Vergi idaresi yetkilileri her mükellef üzerindeki geçici vergiyi 

beklenen gelir ve o yılki sermaye esasına göre ya şahsın kendisinden alınan bilgiye 

uygun olarak ya da önceki yıl elde edilen gelir ve sermaye bilgilerine göre 

hesaplanmaktadır. Vergi yetkilileri bir şahsın gelirini ve kurumlar vergisini tayin 

ettikten sonra nihai vergiyi hesaplar ve eğer varsa fazla ödenen vergi miktarı mükellefe 

geri ödenir. Eğer eksiklik varsa mükellef Dahili Gelirler Müdürlüğüne eksik olan 

miktarı ödemek zorundadır.270 

Danimarka’da vergi uyuşmazlıklarının çözümü diğer ülkelerde olduğu gibi 

idari ve yargı aşaması olarak iki aşamada gerçekleşmektedir. İdari aşamada 

uyuşmazlıkların çözümü, Türkiye’deki sistemden oldukça farklı bir sistem 

benimsenmiştir. Danimarka vergi idaresi bölgesel olarak örgütlenmiş olup vergi 

uyuşmazlıklarının çözümlenmesi bölgelerin içinde sonuca ulaştırılmaktadır.271 

Türkiye’de ise merkezi idare tarafından vergi idareleri aracılığıyla uzlaşma sağlandığı 

görülmektedir. 

Danimarka’da en küçük birim olarak kabul edilen 275 adet mahalli vergi 

dairesi bulunmaktadır. Bu kurumlarda şahısların ve şirketlerin vergilendirilebilir gelir 

ve sermayesinin tarhını yapan mahalli vergi idaresi müdüriyeti ile birlikte çalışan 

mahalli tarh komiteleri yer almaktadır. Bir mükellefin tarh komitesinin yaptığı tarha 

karşı şikayeti, bu mahalli vergi idarelerinin ve tarh komitesinin üst makamı olan vergi 

dairelerine yapılmaktadır. 

Bölgesel olarak örgütlenmiş 25 ilçe vergi müfettişleri ve onlara bağlı olarak 

çalışan 14 ilçe tarh daireleri bulunmaktadır. Serbest meslek türleri veya büyük şirketler 

üzerinde yani mahalli olarak daha büyük, bölgesel çapta faaliyet gösteren şahıs ve 

şirketlerin geçerli yıl için beyan etmesi muhtemel matrahı belirlemektedir. Mükellefin 

beyanı ile idarece tespit edilen beyan esasında fark ortaya çıkmışsa veya geç beyan 

                                                           
270 Torben Haaning, (1999), Doing Busines And İnvesting in Denmark, Pricewater House Coopers, 

Denmark, January, s.63. 
271 Preben Larsen, (2000), Danish Tax System, Printed by Nexta, s.195. 
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sonucu uyuşmazlığa sebebiyet veren durum ortaya çıkmışsa, başvuru üst makam olan 

bölge vergi mahkemelerine yapılmaktadır. Dolayısıyla mahalli çaptaki uyuşmazlıkların 

çözümü idare iken, bölgesel çaplı uyuşmazlıkların çözümü yargı olmaktadır. 

Türkiye’den farklı olarak Danimarka’da bazı durumlarda, bölgesel 

uyuşmazlıkların ortaya çıkmasında doğrudan vergi mahkemeleri uyuşmazlığı çözme 

yoluna gitmekte ve idare ile uzlaşma yolunu kapatmaktadır. 

Uluslar arası bağlantıları olan şirketler ise Dahili Gelirler İdaresi ve yine 

eşgüdümlü olarak çalıştıkları ulusal tarh idaresi ile birlikte matrah tayininde bulunurlar. 

Uyuşmazlıklar için üst makam ulusal vergi mahkemeleridir. 

Danimarka’da uyuşmazlıkların çözümü mükellefin matrahının büyüklüğüne 

göre uzlaşma yoluyla çözümlenmektedir. Bu uzlaşma sisteminde mükellef ile idare 

birbirinden farklı matrah belirlerse bu uyuşmazlığın konusunu oluşturmaktadır. Matrah 

hesaplamasında hata varsa herhangi bir üst makama başvuru olmadan düzeltilmekte, 

büyük farklılıklar için gerçek anlamda uzlaşma veya yargıya başvuru yapılmaktadır.272 

 

3.1.3.6. Amerika Birleşik Devletleri’nde Uzlaşma Sistemi 

Amerika Federal vergi sisteminde uzlaşma, mükellefin kesinleşmiş olan vergi 

borcunun tümünü ödeyemeyecek olması durumunda, tam olarak borçlu olunan 

miktardan daha azının yani, tahsili mümkün olan miktarın ödenmesi için Internal 

Revenue Service  (IRS) ve vergi mükellefi arasında mükellef tarafından ödenecek vergi 

borcunun yeni miktarının karara bağlanması şeklinde açıklanmaktadır.273 

Vergi mükellefi ile IRS arasında mükellefin vergi borcunu azaltan nitelikte bir 

anlaşma olarak tanımlanan uzlaşma sisteminde IRS, çok özel durumlar haricinde vergi 

borcunun ödeneceğine inanıyorsa uzlaşma teklifini reddetme yoluna gitmektedir.274 

Uzlaşma tekliflerinin IRS tarafından kabul edilmesinin 3 yolu vardır: 

1. Yükümlülüklerin mükellefin aleyhine yürütüldüğünün öne sürülmesi. 

2. Mükelleften verginin toplanması noktasında IRS’nin şüphe duyması. 
                                                           
272 Alemdar, a.g.e., s.173. 
273 Killian T.Michael, (2006), Offer in Compromise, Bankruptcy and Tax Court, 

http://taxtime.about.com/od/problemissues/a/031704_2.htm (10.09.2009).  
274 http://www.irs.gov/businesses/small/article/0,,id=104593,00.html(25.09.2009).  
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Bu konu en fazla müracaat edilen yöntemdir. 

3. Yapılan teklifin etkin vergi yönetiminin çıkarına olması durumunda 

teklifin kabulü söz konusudur. 

Eğer bazı özel durumlar varsa uzlaşmanın kabul edilme olasılığı yükselir. Bu 

özel durumlar şunlar olabilir: 

a) Uzun süreli hastalık, ciddi bir hastalık dolayısıyla verginin tamamını 

ödemede zorluk çeken ve sadece günlük masraflarını karşılayabilen 

mükellefler, 

b) Vergi mükellefi emekli ise ve sadece emeklilikten dolayı IRA’dan 

(Individual Retirement Account) geliri söz konusuysa, vergi borcunun 

ödenmesinden sonra günlük yaşamının sağlanmasında yeterli gelir 

kalmaması durumunda, 

c) Vergi mükellefinin özürlü olması ve sabit bir gelirde yaşamını 

sürdürmesi durumunda, vergi borcunun tamamının ödenmesi 

yükümlünün günlük temel masraflarını karşılamaması durumunda 

uzlaşma teklifi IRS tarafından kabul edilebilir.275 

IRS’nin şüphe duyması durumu, borcun şüpheli olması veya tahsilatın şüpheli 

olması şeklinde iki türlü gerçekleşmektedir. Borcun şüpheli olması durumu, uzlaşmaya 

konu olan vergi alacağının şüpheli olması durumu yani, tarh edilmiş vergini 

doğruluğunda şüphenin varlığıdır. Başka bir ifade ile mükellef, borcun haksız olduğunu 

ve yasal olmadığını iddia etmektedir. Bu durum mükellefin uzlaşmaya konu olan 

beyannamelerinin ve cezaya ilişkin belgelerinin yeniden incelenmesini 

gerektirmektedir. 

Tahsilatın şüpheli olması durumu ise, mükellefin ödeme gücünün tüm borcu 

ödemeye yetmemesidir. Mükellef borcun haklı ve yasal olduğunu kabul etmekte ancak 

borcu ödemekten aciz haldedir. Mükellefin vergi borcunun tamamını ödeyebileceği 

konusunda idarenin şüpheleri vardır. Bu durum mükellefin vergisinin tamamını 

vadesinde likiditeye çevrilebilir varlıklarını kullanarak dahi ödeyememesidir. IRS, 

uzlaşma teklifiyle gelen mükelleflerin önerisini değerlendirirken vergi borcunun tahsil 
                                                           
275  Kenneth L. Sheppard, Jr., (2009) Offer in Compromise, 

http://www.sheppardtax.com/offer_in_compromise.html  (27.09.2009).   
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edilebilir olup olmadığını öncelikle göz önünde bulundurur.276 

Amerika’da Türkiye’deki uygulamadan farklı olarak vergi kanunlarında 

belirtilmiş olan objektif ölçütler üzerinden uzlaşmaya gidilebilmektedir. Yukarıda 

belirtilen ölçütler uzlaşma müessesesini daha kabul edilebilir bir duruma getirmektedir. 

Türkiye’de bu ve buna benzer ölçütlerin olmaması vergi idaresine geniş bir inisiyatif 

yetkisi vermektedir. 

Amerika’da uzlaşma teklifinin reddedilmesi herhangi bir yargısal denetime tabi 

olmayıp aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde IRS teklifi reddeder. 

a) Borçlu olan mükellefin federal borcu ödeyebilecek tutarda 

malvarlığının olduğunun tespit edilmesi, 

b) Borca ve borçlunun varlık ve gelir durumuna oranla çok düşük teklifler 

sunulması, 

c) Uzlaşma teklifi dışında kalan ödemelere ait beyan ve ödeme 

mükellefiyetlerinde eksiklik bulunması, 

d) Mükellefin daha önce belirtilen mali tabloları, formlar ve IRS 

görevlisinin istediği diğer bilgileri vermeyi reddetmesi, 

e) Devletin kabul etmemesi yada ilgi alanı dışında bırakılması gerektiği 

şeklinde kamu inancı taşıyan bir uzlaşma teklifi, 

Ayrıca IRS, İç Gelir İdaresi Kanununa göre uzlaşılan miktarlara ilişkin gerekli 

kayıtları kaydetme ve bu kayıtları kamunun bilgi ve başvurusuna açık tutma 

yükümlülüğüne sahip bir kuruluş olarak görülmektedir.277 

Buradan da anlaşılmaktadır ki Amerika’da kanunların uygulanması öncelikli 

olarak sağlanmakta ve teknik olarak kanunların uygulanmasında bir eksiklik yoksa 

vergi ve cezanın alınması yoluna gidilmektedir. Uzlaşma ise yine kanunda belirtilen çok 

özel durumların oluşması halinde mümkün olabilmektedir. Bu yönüyle uzlaşma 

müessesesi, Türkiye uygulamasıyla farklılık göstermektedir. Türkiye’de uzlaşma 

teklifinin kabul edilmesinde veya reddedilmesinde etkili olan unsurların belirtildiği 

tutanaklara ulaşılamadığı gibi bu unsurlara yönelik Türk mevzuatında da herhangi bir 

                                                           
276 Serim, a.g.m, s.106. 
277 http://www.irs.gov/ (15.10.2009). 
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hüküm bulunmamaktadır. 

Amerika’da iflas borçlu için uygun bir çözümdür ancak borçlu yükü içerisinde 

vergi borcu önemli bir yer tutuyor ise uzlaşmada daha iyi bir çözüm yolu olabilir. IRS, 

uzlaşmayla vergi alacağının ilerde tahsil edilebilecek yüksek fakat belirsiz tutarlara 

karşı hemen ve mümkün olduğu kadar yüksek bir tutarın tahsil edilerek ilgili dosyanın 

kapatılmasını sağlamaya çalışmaktadır.278 

IRS tarafından mükellef üzerindeki incelemeler sırasında aşağıdaki sebeplerin 

gerçekleşmesi halinde yapılan uzlaşma teklifini reddetmektedir. 

a) Uzlaşma teklifinde kabulün mükellefin iyi olmayan ticari itibarı 

sebebiyle IRS’nin gelecek tahsilat ve vergileme çabalarını engelleme 

tehlikesi taşıması, 

b) Mükellefin vergi ile ilgili bir sonuç nedeniyle tutuklanmış olması, 

c) Gelirin kanun dışı bir faaliyetten kaynaklanması ve bu kanun dışı 

faaliyetin devam etmesi.279 

IRS’nin kanunda uzlaşma için vermiş olduğu yetkileri tam olarak 

kullanamadığı yönünde eleştiriler de mevcuttur. Buna ilaveten IRS’nin uzlaşma 

tekliflerinin kabulünde oldukça isteksiz davrandığı ifade edilmektedir. Bu isteksizliğin 

IRS düzenlemeleri ve prosedürlerinden kaynaklandığı ileri sürülmektedir.280 

Türkiye’de olduğu gibi ABD’de de uzlaşma sırasında vergi ve cezada ne 

oranda indirim yapılacağı kayıtlara bağlanmamıştır. Üzerinde uzlaşılan vergi ve cezalar 

daha sonra dava konusu yapılamamakta ve uzlaşma sonucu ödenen paralar da geri 

istenememektedir.281 

IRS, yaptığı mali analizler sonucunda mükellefin vergi borcunun tamamını 

hemen ya da taksitlere bağlandığında ödeyebileceği sonucuna varırsa buna karşılık 

mükellefin teklifi daha düşük seviyede bir ödeme yapmaya yönelikse, idare tarafından 

mükellefin göz önüne alınabilecek özel koşulları olup olmadığına bakılır. 

                                                           
278 Ted David, (1993) Let’s Make a Deal - IRS Offers in Compromise, The Practical Tax Lawyer, 

Spring, s.15. 
279 David,  a.g.m., s.65. 
280 David M. Fogel, McDonough Holland and Allen PC, (2005) The ’Effective Tax Administration’ Offer 

in Compromise, Tax Analysts, Doc s. 6-9. 
281 Kotay, a.g.m., s.105. 



 

 

137

Gelir idaresi tarafından kabul edilebilir özel koşullar çeşitli faktörleri kapsar. 

Örneğin mükellefin ileri yaşı, iyileşmesi ihtimal dışı ciddi hastalığı, borcun tamamının 

tahsili halinde mükellefin ve ailesinin yaşamını sağlaması ve sürdürmesi için gerekli 

olan zorunlu harcamaları üzerinde darbe oluşturacak olması. Bu durumdaki bir 

mükellefin istisnai koşulların varlığı söylemini desteklemesine yardım edecek 

dokümanları form 656’ya eklemesi gerekmektedir.282 

Uzlaşma siteminin içeriği geniş tutularak tarh ile ilgili başvuru hakkının 

yanında tahsilat aşamasında da başvuru hakkı tanınmıştır. IRS’nın amacı her zaman 

vergi mükelleflerinin vergi yükümlülüklerini ve bunlara ilaveten faiz ve cezalarını 

almaktır. Türkiye’de ise vergi idaresinin amacı uzlaşma müessesesi ile hazineye bir an 

önce daha önce alınamayan vergiyi az da olsa gelir olarak kaydetmektir. Ayrıca sürecin 

uzamasıyla emek ve zaman kaybı olması ve mahkemelerde dava dosyalarının azaltılmak 

istenmesi de amaç edinilmektedir. 

Vergi Artışı Engelleme ve Mutabakat Kanunu’a (The Tax Increase Prevention 

and Reconciliation Act of 2005) (TIPRA) göre Uzlaşma teklifi yapılırken mükellefin 

teklif ettiği miktarın belli bir oranını peşin olarak ödemesi gerekmektedir. Bu ön ödeme 

durumu götürü ödemelerde teklifin %20’sini peşin ödenmek üzere kalan tutar için en 

fazla 5 taksit yapılır, periyodik ödemelerde ise ilk taksit peşin ödenir ve bu aşamada 

IRS’nin kararı belli olmadığından red söz konusu olsa bile ödenenler geri iade edilmez. 

Müracaat esnasında ayrıca mükellefin 150 Dolar müracaat ücreti vermesi 

gerekmektedir. Bu ön ödemeler geliri çok düşük olanlar için uygulanmayabilir. Arzu 

edilirse iki kişi birlikte uzlaşmaya başvurabilir ve müracaat ücreti olan 150 doları 

birlikte paylaşarak verebilirler. 

Uzlaşma müracatından sonra IRS’nin 24 saat içinde cevap vermesi 

gerekmektedir. IRS, vergi borçlarının affedilmesi konusunda mükelleflere finansal 

avantajlar sağlanmaması konusunda oldukça dikkatli bir tavır sergilemektedir.283 

Türkiye’de uzlaşma yapılması halinde mükellef tarafından borcun nasıl ve 

hangi şartlar altında ödeneceğine yönelik ayrıntılı bir uygulama bulunmamaktadır. 

                                                           
282 John Vecchiarelli, (2009), Offer in Compromise of Tax Liability,  

http://www.revenue.state.co.us/TAC_Dir/wrap.asp?incl=offer (02.02.2010).       
283Kenneth L. Sheppard Jr.,  (2009) Settlement Offer in Compromise 

http://www.sheppardtax.com/offer_in_compromise_settlement.html (27.09.2009) 
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Uzlaşmaya konu olan vergi ve cezanın uzlaşılamayan kısmı uzlaşma komisyonunun 

kararını müteakip mükellefe tebliğinden sonra bir ay içerisinde ödenmesi ve bir ayın 

geçmesi halinde gecikme faizi uygulanması öngörülmüştür. 

Federal vergi kanunlarına göre IRS, kabul ettiği uzlaşma tekliflerine ait bazı 

bilgileri kamuoyunca değerlendirilmek ve incelenmek üzere yayınlamak zorundadır.284 

ABD federal sisteminde uzlaşma oranlarına baktığımızda ise son 5 yılın 

uzlaşmaya giden dosya sayısı, bu dosyalardan uzlaşılan dosya sayısı ve kabul edilen 

miktarlar dikkate alındığında Türkiye’deki oranlara kıyasla önemli farklılıklar ortaya 

çıktığı görülmektedir. 

Tablo 3.8 ve 3.9’a baktığımızda son 5 yılın uzlaşma oranlarının Türkiye’deki 

uzlaşma oranlarından oldukça farklı sonuçlar ortaya çıktığı görülmektedir. Amerika 

Federal sisteminde son 5 yılda uzlaşma talep eden dosyalardan %22,7’si ile uzlaşmaya 

gidilmektedir. Türkiye’de ise bu oran %90’lara kadar çıkmaktadır. 

 

Tablo 3.8: Amerika Federal Sisteminde Uzlaşma Oranları (2004-2008) 

Uzlaşma 
Teklifi  

2004 2005 2006 2007 2008 

Alınan Teklif 
Dosya Sayısı  106.000 74.000 59.000 46.000 44.000 
Kabul Edilen 
Teklif Dosya 
Sayısı  20.000 19.000 15.000 12.000 11.000 
Kabul Edilen 
Miktar ($) 275.331.000 325.640.000 283.746.000 228.975.000 200.103.000 

Kaynak: http://www.irs.gov/pub/irs-soi/08db16co.xls(15.10.2009)  

 

                                                           
284 Offer in Compromise Booklet, Form 656-B (03-2009) Catalog Number 52133W 

(http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f656b.pdf)(15.10.2009).   
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Tablo 3.9: Amerika Federal Sisteminde 2004-2008 Yılları Uzlaşma Oranları 

Ortalaması 

Uzlaşma Teklifi  2004-2008 Ortalaması 

Alınan Teklif Dosya Sayısı  66.000 
Kabul Edilen Teklif Dosya Sayısı  15.000 
Kabul Edilen Miktar ($)   262.759.000 

 
Kaynak: http://www.irs.gov/pub/irs-soi/08db16co.xls(15.10.2009) (Tablo 3.8’den 

derlenmiştir.) 

 

TIPRA ve Internal Revenue Manual (IRM), vergi mükelleflerinin uzlaşmaya 

gitmelerini belirleyen önemli etkilerde bulunmuştur. SOI (Statistics of Income) Tax 

istatistiklerinin 2003-2006 verilerine göre her yıl yapılan uzlaşma teklifinde bir azalma 

yaşandığı ve IRS tarafından kabul edilen teklif sayısında da her yıl bir düşüş olduğu 

gözlenmiştir. 2003’te 128 bin uzlaşma yapılmış, 2006’da ise bu rakam 59 bine 

düşmüştür. 2006 yılında yapılan tekliflerin yaklaşık %25’i (15 bin) kabul edilmiştir. Bu 

uzlaşma teklifinin toplam tutarı ise 284 milyon dolardır.285 

IRS’nin uzlaşma teklifini kabul etmesinde önemli politikalarla yaklaştığı 

görülmektedir. Mükellefin uzlaşabilmesi vermiş olduğu teklife bağlıdır. IRS’nin 

beklediğinden daha küçük bir teklif uzlaşmanın reddine yol açar. 

Mükelleflerden ödeme güçleri gösteren makul belgelerin temin edilmesi talep 

edilir. Buradaki nihai hedef hem vergi mükellefinin hem de IRS’nin çıkarlarını en üst 

düzeyde tutan bir uzlaşma yapılmasıdır. Bu yeterli teklifin kabulü mükellefin 

gelecekteki sorumluluklarını tam olarak yerine getirmesine zemin hazırlamaktadır.286 

Vergi mükellefinin geliri (şirketler ve ortaklar hariç sadece gerçek kişiler) 

IRS’nin belirlemiş olduğu limitin altında ise uzlaşma müracaatında alınan uzlaşma 

üzerinden muafiyet söz konusudur. 

Uzlaşma harcının ödenmesinde düşük gelirlilere yönelik muafiyetler söz 

konusudur. Vergi mükelleflerinin IRS tarafından belirlenen limitin altında bir gelire 

                                                           
285 Katherine Herron and A. Longman Robb, (2009) Does Your Client Qualify For The Offer In 

Compromise Program Under The New Rules?, The Practical Tax Lawyer, Winter, s. 56. 
286 http://www.irs.gov/businesses/small/article/0,,id=111920,00.html(20.10.2009).  
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sahip olması durumunda uzlaşma harcını ödemelerine gerek yoktur. Belirlenen bu sınır 

aşağıdaki gibi ailedeki birey sayısı ve ailenin aylık kazancına göre belirlenmektedir. 

 

Tablo 3.10: IRS’nin Uzlaşma Harcındaki Düşük Gelirlilere Uyguladığı Muafiyet 

Sınırları 

Ailedeki Birey 
Sayısı 

48 Eyalet ($) 

($)veBaşkent 
Hawaii ($)   Alaska ($) 

1  2,256 2,596  2,819  

2  3,035 3,492  3,794  

3  3,815 4,388  4,769  

4  4,594 5,283  5,744  

5  5,373 6,179  6,719  

6  6,152 7,075  7,694  

7  6,931 7,971  8,669  

8  7,710 8,867  9,644  

İlave her bir birey 
için  

779 896  975  

 

Kaynak: IRS, Offer in Compromise Booklet, Form 656-B (03-2009) Catalog Number 
52133W (http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f656b.pdf)(15.10.2009) 

 

Türkiye’de uzlaşma başvurusuna ilişkin herhangi bir başvuru harcı 

bulunmamakla birlikte muafiyet de söz konusu değildir. 

ABD uzlaşma sisteminin uygulanmasında uzlaşma teklif tutarının belirlenmesi 

konusunda da önemli ölçütlerin olduğu görülmektedir. Teklif tutarının belirlenmesinde 

teklif edilen rakamın, kabul edilebilir veya makul düzeyde rakama eşit veya yüksek 

olması gerekir. Bu makul seviye mükellef tarafından doldurulacak olan formun  (Form: 

Reasonable Collection Potential) (RCP) incelenmesi neticesinde belirlenecektir. Bu 

form mükellefin varlıklarının net değeri ile gelecekteki gelirlerinden yapılacak tahsilata 

eşittir. Eğer yapılan tüm analizler sonucunda borcun ödenebileceği kanaatine varılırsa 

uzlaşma teklifi reddedilecektir. Bazı özel durumlar dahilinde RCP’nin Limitin altında 

kalması durumunda ilgili formların doldurulması gerekmektedir. Örneğin hastalık ve 

yaşlılık gibi durumlar bu özel durumlar içerisinde değerlendirilmektedir. 

Mükellefin teklif tutarının hesaplanmasında IRS tarafından geliştirilmiş bir 

cetvel vardır. Burada teklifin uygunluğu belirlenen ölçütlere göre incelenerek 
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hesaplanmaktadır. IRS, mükellefin son 5 yıla ait vergi ödemelerini dosya oluşturarak 

belgelemesini istemektedir. Değerlendirme aşamasında mevcut borca ait cezalar ve 

faizler işlemeye devam etmektedir.287 

Türkiye’de uzlaşma teklifinin hesaplanmasına yönelik ölçütler belirli olmadığı 

için bunun için bir cetvel hazırlanması durumu da söz konusu değildir. Ayrıca 

Türkiye’de uzlaşmaya konu olan vergi ve cezaya ilişkin belgelere bakılmakta, bunun 

dışında mükellefin diğer belgeleri, örneğin son 5 yıla ait vergi ödemelerine ilişkin 

belgeler talep edilmemektedir. Amerika’da uzlaşmadan önce istenen bu belgeler 

uzlaşma sürecini etkilemekte ve uzlaşma oranının belirlenmesinde dikkate alınmaktadır. 

Bu durum mükelleflerin sürekli olarak uzlaşmaya başvurmalarını önlemekte ve 

vergisini ödeyen mükellefle ödemeyen veya gerçeklerle uyumlu vergi ödemeyen 

mükellef arasındaki farkı ortaya koymaktadır. 

Amerika’da uzlaşmaya gitmek avukatlar aracılığı ile de yapılabilmekte ve bu 

konuda danışma imkanı da mevcuttur.288 Ayrıca IRS bünyesinde (Taxpayer Advocate 

Service) (TAS) bağımsız bir organizasyon mevcuttur. Vergi borcunu ödemekte zorluk 

çekenler, uzlaşma tekliflerini normal süreçlerle tamamlayamayanlar ve IRS’nin 

prosedürlerinin olması gerektiği gibi çalışmadığına inanan mükellefler bu 

organizasyona müracaat edebilirler. 

Ayrıca yine IRS temsilcilerinden oluşan bağımsız bir organizasyon (Low 

Income Taxpayer Clinic) (LITC) ingilizceyi iyi kullanmayan vergi mükelleflerine vergi 

kavramlarına yönelik eğitimler düzenlemekte ve rehberlik etmektedir.289 

Amerika’da vergi mükelleflerini yönlendiren ve eğitim veren ofislerin olması 

vergi mükelleflerinin kanunları daha iyi anlamalarını ve bilgi eksikliklerini 

gidermelerini sağlamaktadır. Türkiye’de uzlaşma müessesesinin VUK’da belirtilen 

koşullardan en önemlisi kanunların yeterince mükellef üzerinde nüfuz edememiş 

olmasından dolayı vergi ziyaına sebebiyet vermektir. Burada sebebin ortadan 

kaldırılmasına yönelik bir uygulamanın ortaya koyulması uzlaşma sürecini olumlu 

yönde etkileyecektir. Bu uygulamalar içerisinde mükelleflere yönelik vergi konularında 

                                                           
287 Offer in Compromise Booklet, Form 656-B (03-2009) Catalog Number 52133W. 

(http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f656b.pdf)(15.10.2009)   
288 http://www.taxhelpattorney.com/tax-settlements.html. 
289 Offer in Compromise Booklet, Form 656-B (03-2009) Catalog Number 52133W 

(http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f656b.pdf)(15.10.2009).   
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her türlü hizmeti veren Danışma Ofislerinin kurulması uzlaşma müessesesine ve Türk 

Vergi Sisteminin işleyişine de büyük bir katkı sağlayacaktır. 

Amerika Federal Vergi Sisteminde “İdari Tutarlılık” ve “Açıklık” ilkelerinin 

benimsendiği görülmektedir. İdari tutarlılık ilkesi gereği devlet organları benzer 

durumlarda benzer davranışları sergilemelidir. Açıklık ilkesi gereği ise kural olarak 

vatandaşlar idarenin her türlü faaliyetlerinden haberdar olma hakkına sahiptir. Bu ilkeler 

IRS’nin genel ve idari fonksiyonlarını belirleyen temel nitelikler olduğu görülmektedir. 

Vergilemede ve bunun uzantısı olan uzlaşmada kamu menfaati her zaman önde 

gelmekle birlikte tutarlılığın ve açıklığın bir sonucu olarak IRS, benzer durumdaki 

mükelleflere benzer şekilde yaklaşmak ve gerekli kayıtları ilgilenenlerin istifadesine 

sunmak zorundadır.290 

Türkiye’de YMM’lerden, SMMM’lerden, Vergi İdarelerinden veya Maliye 

Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan vergi mükelleflerine ait uzlaşma miktarının 

veya uzlaşma konusunun belirtildiği bir bilgiye vergi mahremiyetinden dolayı 

ulaşılamamaktadır. Ancak ABD’de vergi sisteminin daha şeffaf olması, IRS’nin 

uzlaşma sınırlarını ve uzlaşmanın gerekçelerini iyi bir şekilde belirlemesinden dolayı 

IRS ile uzlaşan mükelleflerin vergi borçlarına ve uzlaşma miktarlarına 

ulaşılabilmektedir.291 

 

3.1.4. Uzlaşmanın Vergi Denetimleri Yönünden Değerlendirilmesi 

Çağdaş hukuk sistemini benimsemiş olan ülkelerde vergi idaresinin mükellefi 

denetlemesi ve denetimler sonucunda vergi suçu işlediği belirlenen mükelleflerin etkin 

bir şekilde cezalandırılmasının büyük bir önemi vardır. Bu nedenle mükelleflerin hak ve 

hukuku açısından vergi incelemelerinde duyarlı, özenli, ilkeli ve hukuki davranılması 

gerekmektedir. Bu davranış tüm vatandaşların vergiler üzerindeki hakkını korumaya 

yöneliktir.292 

 

                                                           
290 Hüseyin Aksoy, (1996), Amerika Federal Vergileme Sisteminde Uzlaşma Müessesesi, Vergi Dünyası, 

Haziran Sayı:178, s.44. 
291 Jeff Fouts, (2009) Settlements with the IRS, Tax Attorney,  http://www.taxhelpattorney.com/tax-

settlements.html (22.10.2009). 
292 Ahmet Erol, (2009), Vergi Denetiminde Hukuki Özen, Yaklaşım, Sayı: 194, s.37. 
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Ülkemizdeki vergi sistemi çoğunlukla mükellefe güven ilkesine dayalı beyan 

esasına dayanmaktadır. Bir ülkede uygulanan maliye ve vergi politikalarının olumlu 

sonuç vermesi için de beyanların doğruluğuna ve tahakkuk eden vergilerin zamanında 

ödenmesi gerekmektedir.293 

Denetimlerin eksik yapılması veya zamanında yapılmamasının sonuçlarından 

biri olarak mükellef ile idareyi uzlaşma yoluna sevk ettiğini söyleyebiliriz. Vergi 

uyuşmazlıklarında uzlaşma sisteminden beklenen sonuçların elde edilip edilmediğinin 

değerlendirilebilmesi için denetim mekanizmasının da nasıl işlediğinin ve uzlaşmayı 

nasıl etkilediğinin incelenmesi gerekmektedir. Burada vergi mükelleflerinin denetimi, 

uzlaşma komisyonlarının denetimi, Sayıştay’ın vergi idareleri üzerindeki denetimi, 

beyan esasının uygulaması ve diğer bazı ülkelerdeki vergi denetimleri üzerinde durarak 

konuya açıklık getirebiliriz. 

 

3.1.4.1.Vergi Mükelleflerinin Denetimi 

Bir yandan vergi kaybının önlenebilmesi için vergi denetimi yapılırken, diğer 

yandan mükellefleri vergilendirmeye yönelik işlemlerde sorumsuz davranmasına sebep 

olacak “ileride nasıl olsa uzlaşma müessesesinin varlığından dolayı vergi dairesiyle 

anlaşarak ödemediğim vergiyi cezasıyla birlikte indirimler yapıldıktan sonra taksitler 

halinde öderim” düşüncesine yönlendirecek bir uzlaşma müessesesi tezat 

oluşturmaktadır. Ülkemizde caydırıcılık etkisinin azaldığı vergi cezalarının etkinliği 

uzlaşma ile daha da azalmaktadır.294 

Tablo 3.11’de, yapılan denetim sayısının ülkemizdeki toplam gerçek usulde 

vergilendirilen mükellef sayısına oranı dikkate alınarak vergi denetiminde etkinlik 

ölçülmeye çalışılmıştır. Toplam vergi mükelleflerinin denetime tabi tutulma oranı ne 

kadar yüksek olursa denetimde de etkinliğin bu orana göre artış gösterdiğini 

söyleyebiliriz. Buna göre aşağıda 2000-2008 yılları itibariyle mükelleflerin denetim 

oranları görülmektedir. 

 

                                                           
293 Hakan Ay ve Tunç Baran, (2008), Türkiye’de ve AB’de Vergi Denetimi, Vergi Sorunları Dergisi, 

Sayı: 237-Haziran, s. 215. 
294 Abdulkadir Ünal, (2007), Türkiye’de Vergi Denetimi ve Vergi Denetmenlerinin Denetim 

İçerisindeki Rolü, Vergi Denetmenleri Derneği Eğitim Yayınları Serisi: 13, Ankara, s. 74.  
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Tablo 3.11 incelendiğinde son 9 yılın denetim oranları ortalamasının %3,06 

olduğu söylenebilir. Yani her 100 vergi mükellefinden sadece 3 tanesi 

denetlenmektedir. Bu da denetim oranlarının düşük bir seviyede olduğunu 

göstermektedir. Bu denetim oranlarına baktığımızda 2002 yılında %4,89 ile en yüksek 

denetim oranının gerçekleştiği ve sonraki yılda, 2003 yılında %1,75 ile en düşük 

denetim oranı görülmektedir. Bu oranların vergi denetimleri için yeterli olduğu 

söylenemediği gibi vergi denetim oranlarının artırılması gerektiği vergi sisteminin 

işleyişi bakımından önemli bir uygulama olacaktır. 

 

Tablo 3.11: Vergi Mükellefleri İtibariyle 2000-2008 Yıllarındaki Denetim Oranları 

Yıllar Denetim Sayısı Mükellef Sayısı 
Denetim  

Oranı (%) 

2000 60.335 2.388.850 2.52 

2001 68.132 2.334.209 2.91 

2002 113.244 2.315.241 4.89 

2003 68.251 3.896.382 1.75 

2004 153.881 4.031.702 3.81 

2005 104.578 3.876.305 2.69 

2006 110.442 3.937.878 2.80 

2007 135.847 4.027.665 3.37 

2008 113.073 4.035.013 2.80 

 

Kaynak: Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Yıllık Ekonomik Rapor 2000-
2008 ve Yıllık Faaliyet Raporları 2004-2008 raporlarından derlenmiştir. 

 

Vergi incelemelerinin Türkiye’de sadece kayıtlı mükellefler üzerinde yapıldığı 

görülmektedir. Buna bağlı olarak herhangi bir mükellefiyet kaydı bulunmayanlar ve 

hiçbir beyanname vermeyen mükellefler de bulunmaktadır. Ayrıca bu denetleme 

oranlarının hesaplanmasında denetim sayısı ile mükellef sayıları dikkate alındığı için 

aynı mükellefin birden fazla vergi açısından denetlendiği de dikkate alınacak olursa 
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denetim oranlarının %3’ün çok daha altında olduğu görülecektir.295     

 

Tablo 3.12: 2004-2008 Yılları Türkiye Genelinde Yaygın ve Yoğun Denetim Sonuçları 

Yılı 
Vergi 

Denetmeni 
Sayısı 

Yoklama 
Yetkisi 
Verilen 

Memur Sayısı 

Denetime 
Katılan 
Personel 

Sayısı 

Denetlenen 
Mükellef 

Sayısı 

Kesilen 
Usulsüzlük 

Cezası  (TL) 

2004 295 4.554 4.849 3.176.412 64.262.698 
2005 208 3.571 3.779 3.342.798 98.775.956 
2006 219 3.720 3.939 3.778.146 100.149.000 
2007 211 6.109 6.320 4.513.740 134.235.029 
2008 1.167 47.190 48.357 4.313.620 176.213.518 

Kaynak: Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu  

 

Yukarıdaki tabloda Vergi Denetmenleri ve Yoklama Yetki Belgesi'ne sahip 

memurlar tarafından yapılan 01.01.2008–31.12.2008 tarihleri arasında yapılan yaygın 

ve yoğun vergi denetimlerinde, kesilen usulsüzlük cezasının 2007 yılına göre; % 32 

arttığı görülmektedir. Ayrıca denetime katılan personel sayısında da büyük bir artış 

görülmektedir. Ancak denetlenen mükellef sayısına baktığımızda ise 2007 yılına göre 

düşüş gözlemlenmektedir. Aslında denetime katılan personel sayısının artmasıyla 

denetlenen mükellef sayısının da artması doğru orantılı olarak artması beklenirdi ancak, 

burada ters orantıyla daha az vergi denetiminin yapıldığı görülmektedir. 2008 yılında 

kesilen 176.213.518 TL usulsüzlük cezasının yine 2008 yılında elde edilen 

189.966.082.000 TL vergi gelirleri ile karşılaştırıldığında kesilen usulsüzlük cezasının 

caydırıcılığının yeterli düzeyde olmadığı sonucuna varılabilir.  

 

                                                           
295 M.Ali Sarılı, (2004), Türkiye’de Etkin Bir Vergi Denetiminin Gerçekleştirilebilmesi İçin Neler 

Yapılmalıdır?, Vergi Sorunları Dergisi, Temmuz Sayı:190, s.114. 
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Tablo 3.13: Vergi Türleri İtibariyle 2008 Yılı İnceleme Sonuçları 

VERGİ TÜRÜ 
RAPOR 
SAYISI 

İNCELENEN 
MATRAH (YTL) 

BULUNAN 
MATRAH FARKI 

(YTL) 

MATRAH FARKI 
ÜZERİNDEN 

TARH EDİLEN 
VERGİ  (YTL) 

Gelir Vergisi     16.799        1.522.122.311           2.066.289.283    362.776.151   

Kurumlar Vergisi     11.118        3.146.979.472           6.284.693.889    1.377.186.046   

KDV     32.469      57.301.564.066           6.338.667.277    1.498.547.799   

BSMV      1.246        8.494.038.669       178.386.415.821    421.531.505   

Veraset ve İnt. Ver.            39               2.650.226                19.721.856    1.787.790   

Damga Ver.       1.090           542.012.477           9.332.452.689    71.189.502   

KDV İadesi       1.918        2.711.517.738              892.786.591    80.799.189   

Geçici Vergi     13.422           806.151.390           3.971.449.853    637.460.432   

Diğerleri     34.972        4.311.853.268           3.800.412.081    241.090.067   

TOPLAM   113.073      78.838.889.618       211.092.889.340       4.692.368.482    

 
Kaynak: Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu  

 

Yukarıdaki tabloda ise 2008 yılındaki vergi inceleme sonuçlarının vergi türleri 

itibariyle ayrılarak ifade edildiği görülmektedir. Toplamda incelenen 113.073 rapordan 

en fazla paya sahip olan vergi türünün KDV olduğu ve onu gelir vergisinin takip ettiği 

görülmektedir. İncelenen matrahta, KDV’nin %72,6 ile büyük bir paya sahip olduğu ve 

BSMV’nin de %10,7 ile ikinci sırada yer aldığı, bulunan matrah farkı toplamında, en 

büyük payın % 84,5 ile BSMV olduğu ve matrah farkı üzerinden tarh edilen vergide ise 

en büyük payın KDV ve Kurumlar Vergisi olduğu görülmektedir. 

Denetim oranlarına genel olarak bakıldığında denetimin yeterli düzeyde 

olmamasının vergi denetim elemanlarının da yetersiz olması ile doğru orantılı olduğu 

söylenebilir. Türkiye’de vergi denetiminin etkin ve verimli hale getirilebilmesi için 

vergi denetim elemanlarının sadece nitelikleri itibariyle değil sayısal olarak da yeterli 

olması gerekmektedir. Son yıllarda mükellef sayıları hızla artarken denetim 

elemanlarının sayılarının da artması gerekmektedir. 

Türkiye’de vergi inceleme oranının çok düşük olması, vergi inceleme 

kapasitesinin yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır. Vergi inceleme kapasitesini 

belirleyen en önemli gösterge ise vergi denetim elemanlarının sayılarıdır. Vergi denetim 

elemanları, gerek sayılarının yetersiz olması gerekse vergi incelemesi dışında daha 
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birçok görevlerinin olması nedeniyle vergi incelemesine yeterince zaman 

ayıramamaktadırlar. Türkiye’de vergi denetim birimlerinin boş kadrolarının 

doldurulması, vergi inceleme oranlarının yükseltilmesine büyük bir katkı 

sağlayacaktır.296 

Ayrıca vergi denetiminde etkinliğin artırılmasını engelleyen çeşitli faktörler de 

bulunmaktadır. Vergi kanunlarının sayısının çokluğu ve çok sık değişiklik yapılması, 

vergi kanunlarının değiştirilmesi ve uygulanması için hazırlık döneminin tanınmaması, 

vergi cezalarının uygulanmaması, sık sık vergi aflarının uygulanması ve vergi ödeme 

bilincinin düşüklüğü gibi sebepler bu faktörler arasında yer almaktadır. 

Bununla birlikte vergi sisteminin uygulanmasında uzlaşma müessesinin yaygın 

bir şekilde uygulanması da vergi denetiminde etkinliğini düşürmektedir. Görüldüğü gibi 

uzlaşma ve vergi denetimi birbirini etkileyen bir yapıya sahiptir. Uzlaşmanın azaldıkça 

vergi denetimlerinin artmakta olduğu, vergi denetimlerinin artmasıyla da uzlaşmaya 

gitme ve uzlaşma oranlarının azaldığını söylemek doğru bir yaklaşım olacaktır.297 

 

3.1.4.2. Sayıştay’ın Vergi Daireleri Üzerindeki Denetimi 

Sayıştay’ın denetiminde olan kurumların gelirlerinin ve giderlerinin Sayıştay 

tarafından denetlenmesi Anayasa’da gösterilen görevlerindendir. Anayasa’nın 160. 

maddesinde “Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal 

güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet 

Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak 

ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla 

görevlidir.” şeklinde belirtilmiştir. 

Sayıştay Kanunu’nun 28. maddesinde Sayıştay’ın görev ve yetkileri şu şekilde 

belirtilmiştir: Genel ve katma bütçeli dairelerin, bu daireler tarafından sermayesinin 

yarısı veya yarısından fazlasına katılmak suretiyle sabit veya döner sermayeli veya fon 

şeklinde kurulan kurum ve teşebbüslerin, Kanunlarla Sayıştay denetimine tabi tutulan 

diğer kurumların bütün gelir, gider ve mallariyle nakit, tahvil, senet gibi kıymetlerinin 

(Emanet niteliğinde olanlar dahil) alınıp verilmesini, saklanma ve kullanılmasını 

                                                           
296 Sarılı, a.g.m., s.114.  
297 Ünal, a.g.e, s.69. 
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denetler. Sorumluların hesap ve işlemlerini yargılayarak kesin hükme bağlar. 

Sayıştay’ın görevlerine bağlı olarak yetkilerine baktığımızda 29. madde ise 

şöyledir: Sayıştay denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, Devlet, 

özel idare, belediye ve sair bütün resmi kurum ve kurullarla diğer gerçek ve tüzel 

kişilerden (Bankalar dahil) isteyebilir. Sayıştay denetimine giren daire ve kurumların 

işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları, işleri ve hizmetleri görevlendireceği 

mensupları veya bilirkişiler tarafından yerinde ve işlem ve olayın her safhasında 

incelemeye yetkilidir.  

Görüldüğü gibi Sayıştay, vergi idareleri üzerinde denetim yetkisine, gelir ve 

giderler üzerinde her türlü bilgi ve belgeyi isteme yetkisine sahiptir. Ancak, uygulamaya 

baktığımızda Sayıştay’ın gelir denetimi üzerinde durmadığı ve gider denetimi üzerinde 

yoğunlaştığı görülmektedir. Sayıştay’ın gelir denetimi yapmasının gerekliliği zaman 

zaman tartışılmakta ve bu konuda sıkıntılar yaşandığı dile getirilmektedir.298 

 

3.1.4.3. Vergi Sisteminde Beyan Esasının Uygulanması 

Bilindiği gibi Türk Vergi Sisteminde beyannameye dayanan tarh usulü 

seçilmiştir. Bu usule göre, mükellefler kazançlarını ilgili dönemlerde kendi kayıtlarına 

göre tespit ederek beyan edeceklerdir. Ancak vergi, devlet otoritesi tarafından cebren 

alınan bir para olduğu için vergi ödemek istemeyen mükelleflerin matrahlarının doğru 

olup olmadığının kontrol edilmesi, denetlenmesi gerekmektedir.299  

Yapılan bir araştırma sonucuna göre mükelleflerin kendi rızalarıyla vergi 

ödeme isteklerini azaltan yani gelirlerini beyan etmemelerine sebep olan unsurlar tespit 

edilmiştir.  

Sonuç olarak bu araştırma, vergileme tekniğindeki düzensizliklerin, vergi 

uygulamalarındaki adaletsizliklerin, kamu harcamalarındaki savurganlıkların, vergi 

kanunlarının değiştirilme sıklığının, vergi affı beklentilerinin, vergi denetimlerinin 

azlığının ve vergi bilincindeki eksikliklerin vergi mükelleflerinin gelirlerini beyan 

                                                           
298 Veysel Tepe, (1998), Vergi Dairelerinin Sayıştay Tarafından Denetimi, Mali Hukuk Dergisi, Sayı:77, 

s.60. 
299 Esat Yamaç, (2009), Beyana Bağlılık, Vergi Raporu, Mart Sayı:114, s.26. 



 

 

149

etmelerine sebep olduğunu ortaya çıkarmaktadır.300 

Aşağıdaki tablodan da görüleceği gibi, ülkemizde en önemli vergi türlerinden 

birisi olan gelir vergisinde beyan esasının istenilen düzeyin çok altında olduğu 

görülmektedir. 2000-2005 yıları arasında beyanname veren gelir vergisi mükelleflerinin 

gelir vergisi içindeki payı %4.2 ile %6.4 arasında değişmektedir. Yine beyanname veren 

gelir vergisi mükelleflerinin ödedikleri vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı 

%1.1 ile %1.4 arasında değişmektedir.301 

 

Tablo 3.14: Beyanname Veren Gelir Vergisi Mükelleflerinin Durumu 

YILLAR 

GV’nin Vergi 

Gelirleri İçindeki 

Payı (%) 

Tevkifatla Alınan 

GV’nin GV 

İçindeki Payı (%) 

Beyannameli GV 

Mükelleflerinin 

GV İçindeki Payı 

(%)  

Beyannameli GV 

Mükelleflerinin 

Vergi Gelirleri 

İçindeki Payı (%) 

2000 23,4 91,2 5,6 1,3 

2001 29,1 93,7 4,2 1,2 

2002 23,0 91,1 6,3 1,4 

2003 20,2 90,2 6,4 1,3 

2004 19,5 90,2 5,5 1,1 

2005 19,1 90,4 5,8 1,1 

 

Kaynak: Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Yıllık Ekonomik Rapor 2000-2006-

Ünal,a.g.e, s.77 

 

Serbest beyan sistemi, mükelleflere ve idareye tanınmış büyük bir kolaylık 

olmasına rağmen vergi ile ilgili istatistiklere göre beyan esasında alınan vergilerin 

toplam vergi gelirleri içindeki payının düşük olduğu görülmektedir.  Beyan esasının tam 

olarak işlemediği bir ülkede de uzlaşma sistemin uygulaması konusunda aksaklıklarının 

ortaya çıkması da doğal bir sonuç olarak görülebilir. Vergisini beyan etmek istemeyen 

mükellefin daha sonra idare tarafından ortaya çıkarılan vergi borcu için uzlaşmaya 

                                                           
300 Harun Yeniçeri, (2005), Beyan Esasına Dayanan Vergilerde Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Psikolojik 

Nedenlerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, Kasım 
Sayı:211, s.126-144. 

301 Ünal, a.g.m., s.76. 
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gitmek istemesi, uzlaşma sisteminin gerekçelerine uymadığını göstermektedir. 

 

3.1.4.4. Bazı Ülkelerdeki Vergi Denetimleri 

ABD vergi kanunlarının yönetim ve uygulamasından hazineye bağlı İç Gelir 

İdaresi (İndividual Revenue Service-IRS) sorumludur. IRS, mükelleflere yeterli bilgi 

temin etmekte sorumlu olduğu gibi, hatalı vergi ödemelerini belirlemek ve doğrusunu 

tespit ederek tahsil usullerini olması gereken şekliyle sağlamakla da yükümlüdür. 

IRS tarafından yerindelik denetimi de yapılmaktadır. Bu denetim daha çok 

kurum beyannameleri ve profesyonel işler yapan şahısların beyannameleri için 

kullanılmaktadır. Mükellef işlemlerinin daha kapsamlı olarak incelendiği yerindelik 

denetimi IRS elemanı tarafından dairede veya mükellefin evi veya işyerinde 

yürütülmektedir.302 

ABD gibi hemen hemen tüm yurttaşlarının gelir vergisi beyannamesi verdiği 

ülkelerde vergi denetimi otomatik çalışan bilgi havuzları üzerinden bilgisayarlar 

yardımıyla rahatlıkla ve etkin bir şekilde yapılmaktadır. Vergi mükellefleri gelirlerini, 

harcamalarını ve tasarruflarını aynı beyanname ile vergi idaresine bildirdiklerinde veri 

havuzları otomatik olarak her dönem kendini güncellemekte ve çapraz kontrole (cross-

chek) uygun duruma gelmektedir.303 

Amerika’da beyannameler üzerinden yapılan denetimlerde IRS tarafından 

bilgisayarlı yöntemle veya elle seçilmektedir. Bu seçim ihbar üzerine yapılmış olabilir. 

Bazı beyannameler ise IRS personeli tarafından bazı önceliler dikkate alınarak tetkik 

edilmektedir. Bu önceliklerden bazıları şunlardır: 

- Faiz geliri, kar payı geliri ve diğer yatırım araçlarına ilişkin gelirde 

meydana gelen önemli artışlar olması, 

- Mortgage-ipotek ve diğer raporlanabilir faiz ödemelerine ilişkin önemli 

artışlar olması, 

- Endüstri normlarına oranla tarım gelirinde öneli değişiklikler olması, 

                                                           
302 Ersan Öz  ve Tekin Akdemir, (2002), ABD Vergi Sistemi, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:168 - Eylül, 

s.101.  
303 Can Doğan ve Tuncay Karpuzoğlu, (2005), Çeşitli Ülkelerde Vergi Denetiminin Organizasyonu ve 

Çıkarılabilecek Bazı Dersler, Vergi Dünyası, Sayı:283, s. 28. 
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- İlgili gelir düzeyine göre iş ve diğer harcamaların orantılı olmaması, 

- Anlamsız beyannameler, 

- Vergiden korunan veya kaçan yatırımcılar ve onların danışmanları, 

- Muaf kuruluşlar, 

- Büyük ölçekli şirketler, 

- Piyasa ile ilgili özel konular.304 

Almanya’da vergi incelemeleri, beyana dayalı vergilerde yürütülmektedir. 

Mükellefler ciro, kar ve aktif toplamı gibi bazı ölçüler dikkate alınarak büyük, orta, 

küçük ve en küçük işyerleri olmak üzere sınıflandırılmışlardır. Büyük işletmeler, azami 

olarak 5 yıl içinde tüm dönemler itibari ile incelenmekte, orta işletmeler de inceleme 

süresi 12 yıla kadar çıkmaktadır.305 

Almanya’da toplam vergi/GSMH oranı Avrupa ortalamasının üzerindedir. 

Özellikle birleşme süreci sebebiyle vergi/GSMH oranı 1990’ların başlarında önemli 

ölçüde artmıştır. Almanya, AB üyesi 15 ülke arasında toplam vergi gelirlerindeki en 

yüksek sosyal güvenlik payına sahip olmasıyla göze çarpmaktadır. Dolaysız ve dolaylı 

vergi payı Birlik içindeki en düşük ülkeler arasındadır.306 

Ayrıca Almanya’da vergi denetim elemanlarına ve denetim oranına da 

bakabiliriz. Almanya’da 2000 yılı itibariyle toplam denetim elemanı kadrosunun 14.783 

olduğu, fiilen denetim yapan eleman sayısının 10.985 olduğu görülmektedir. Federal 

Maliye Bakanlığı’nda ise 109 eleman görevli bulunmaktadır. 2002 yılında 6.879.591 

işletmenin 218.017’si incelenmiş ve 12.6 milyar Euro’luk matrah farkı bulunmuştur.307 

İşyeri denetimleri Almanya’da oldukça gelişmiştir. Yıllık satış tutarı 6,7 

milyon Euro’dan fazla olan bir imalatçı firma veya mesleki kuruluş, bir işyeri 

denetmeninin firmanın muhasebe sistemi ve buna ilişkin belgelerini olağan bir denetim 

süreci için (son 3 veya 4 yıl) kendisine haber vermesinden sonra incelemesini 

bekleyebilir. Denetimin ne kadar süreceği işin büyüklüğüne bağlıdır. Cirosu 50 milyon 

                                                           
304 William A. Reaabe ve Gerald A. Whitenburg-Debra L. Sanders, (2005) West’s Federal Tax 

Research, Sixth Edition, South Western Collece, West Pub. 
305 Doğan ve Karpuzoğlu, a.g.m., s. 28. 
306 http://epp.eurostat.cec.eu.int./cache/ITY_OFFPUB/KS-DU-04-001/EN/KS-DU-04-001- (18.11.2009). 
307 Ay ve Baran, a.g.m., s.226. 
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Euro olan mesleki bir kuruluş için denetim süreci en az iki veya üç ay civarında 

sürebilir. 

2000 yılında toplamda tüm büyük firmaların yaklaşık %22’si ve orta ölçekli 

firmaların %9’u işyeri denetimine tabi tutulmuştur.308 

2007 yılında ise aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi maliyeye kayıtlı olan şirket 

sayısı 8 milyon 352 bin 473’tür. Bunlardan denetlenen şirket sayısı 213 bin 375’tir. Bu 

rakam toplam şirket sayısının %2,6’sıdır. 2007 yılında Büyük işletmelerin %22,8’inin, 

Orta Ölçekli İşletmelerin %7,8’inin, Küçük İşletmelerin %3,9’unun, Daha Küçük 

Ölçekli İşletmelerin ise %1,1 oranında denetlendiği görülmektedir.309 

 

Tablo 3.15: 1 Ocak 2007-31 Aralık 2007 Tarihleri Arasında Almanya’da Şirketlerin 

Denetlenmesi 

Denetlenen Şirketlerin Sınıflandırma Toplam Şirket 
Sayısı Sayısı Yüzdesi 

Büyük 
İşletmeler 

169.843 38.662 22,8 

Orta Ölçekli 
İşletmeler 

757.810 59.068 7,8 

Küçük Ölçekli 
İşletmeler 

1.140.402 44.735 3,9 

Daha Küçük Ölçekli 
İşletmeler 

6.284.418 70.910 1,1 

Toplam 8.352.473 213.375 2,6 
 
Kaynak: www.bundesfinanzministerium.de (16.09.2009) 

 

Alman ekonomisinin büyüklüğü dikkate alındığında kaçırılan vergi çok yüksek 

değildir. Bunun en önemli nedenlerinden biri ekonomik ve günlük hayatta kullanılan 

pek çok kart sayesinde kişinin hareketleri, işleri takip edilebilmektedir. Örneğin bir 

kişinin lüks bir arabası varsa kolay kolay zarar gösterememektedir. Diğer taraftan vergi 

ödeme bilincinin de yüksek seviyede olduğu söylenebilir.310 

 

                                                           
308 Albert Rädler, (20.10.2009) Highlights of German Taxation, http://www.taxation.de/highlights.pdf. 
309 Ercan Sancak, (2009) Almanya’da Bütçe Sistemi ve Bütçe Politikaları, Türk ve AB Bütçelendirme 

Süreçlerinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi, Gazi Kitabevi, Ankara, s.283. 
310 Sancak, a.g.e, s.284. 
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Gelir idaresi işyeri denetimi yaparken kayıtlarını elektronik ortamda tutan 

yükümlülerin defter kayıt ve belgelerine on-line ulaşma hakkına sahiptir. Bu durum, 

modern bilgi toplumu ve elektronik ticaretin büyümesi konusunda denetimlerde mali 

tasarruf ve etkinliğe olanak tanır. Alman vergi kanunları daha basit, daha uygun ve daha 

şeffaf hale getirilerek AB gerekleri ile uyumlaştırılmıştır.311 

İngiltere’de de vergi denetimleri titizlikle yürütülmektedir. Vergi inceleme 

elemanı yükümlü kayıtlarını incelerken beyannamenin tam ve doğru olup olmadığına 

karar vermede yükümlünün özel kayıtlarına gereksinim duyarsa yükümlü bu kayıtları 

temin etmek durumundadır. Örneğin kredi kartı hesapları, finansal kurumların 

dokümanları, vb.312 

İnceleme sonunda inceleme elemanları verginin ödenmesi gereken miktardan 

az ödediğini veya ödemenin geç yapıldığını belirlerse yükümlü ceza ödemek zorunda 

kalacak ve suçlu konuma düşecektir. Ceza miktarının hesaplanmasında idare, 

yükümlüyü samimi ve gönüllü olarak bilgilendirmeye çalışır. Yükümlü inceleme 

elemanının istediği bilgi ve kayıtları inceleme elemanına getirmez veya önemsemezse 

ceza miktarı arttırılarak uygulanır.313 

AB ülkelerine genel olarak baktığımızda da vergi denetimlerine önem verildiği 

görülmektedir. AB bütçesinin gelir kalemlerinden birisi de ülkelerin GSMH’ları 

üzerinden alınan katkı paylarından oluşmaktadır. AB, toplanan katkı paylarının en iyi 

şekilde kullanılacağını garanti etmekte ve bununla birlikte vergi kaçakçılı ile 

mücadeleyi ve vergi kanunlarının iyi bir şekilde uygulanmasını sağlamayı bir numaralı 

görev haline getirmektedir. Birlik bünyesinde oluşturulan kuruluşlarla vergi kaçakçılığı 

en aza indirilmeye çalışılmaktadır.314 

                                                           
311 http://bundesfinanzministerium/de/cln_02/nn_2152/EN/service/Downloads/1000320_o.tem-plate 

(18.10.2009). 
312 Inland Revenue, Compliance-Section 4-Your Qqustions Answered-Frequently Ask 

http://www.inlandrevenue.gov.uk/compliance/section_4.htm (06.11.2009). 
313 Inland Revenue: Compliance-Section 5-None Co-operation Powers of the İnland Revenue  

http://www.inlandrevenue.gov.uk/compliance/section_5.htm (08.11.2009). 
314 Ay ve Baran, a.g.m., s.223. 
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3.2. ÖNERİLER 

Uzlaşma müessesesinin daha verimli bir hale getirilebilmesi için bazı 

yeniliklerin yapılması gerekmektedir. Bu yenilikler yukarıdaki değerlendirmelerin tümü 

dikkate alınarak açıklanabilir. Burada uzlaşma sisteminin vergi hukukundaki uygulama 

alanıyla ilgili bazı önerilerde bulunabiliriz. 

 

3.2.1. Vergi Aslında İndirim Rutin Olmamalıdır 

Uzlaşma komisyonlarında vergiden indirim yapılmasının rutin bir hale geldiği 

görülmektedir. Uzlaşmalarda vergiden indirim ancak çok özel durumlarda olmalıdır. 

V.U.K.'nun Ek Madde l'de sayılan hususlar gibi olayına özgü durumlarda objektif 

ölçüler esas alınarak gerektiğinde ve gereken tutarda vergiden indirim yapılması uzlaşma 

mantığının gereğidir. 

Vergi indiriminin yapıldığı uzlaşmalarda, indirim yapılmasına ilişkin gerekçenin 

kaydı tutulmalıdır. Vergiden indirim, her durumda rutin olarak yapılmamalıdır. 

Özellikle de kayıt dışı banka hesabı açılması gibi vergi kaçırma kastının açık olduğu 

durumlarda asla vergiden indirim yapılmamalıdır. 

VUK Ek Madde l’de sayılan hatalar, tarhiyata konu verginin net olmaması, 

sektörün zor durumda olması, raporda matrah farkını oluşturan hususların tartışmalı 

olması, olayda idare ile yargının görüş farklılığının olması durumlarında vergi indirimleri 

yapılması uzlaşma müessesesine uymaktadır. 

Mükellefin malvarlığı, işyerinin ekonomik değeri gibi mükellefin ödeme gücü 

de uzlaşma toplantılarında dikkate alınmalı, kendisinden ödemesi istenilen vergi ve 

cezayı ödediği zaman ekonomik bakımdan çok zor bir duruma düşeceği kanaati 

doğarsa, faaliyetine devam edebilecek ve ekonomiye katkısının devamını sağlayacak 

geniş bir ödeme planı düşünülmelidir. Ancak burada da mükellefin tarh edilen vergi ve 

cezalarını geç ödemeyi ve devamlı uzlaşma yolunu seçmiş olmayı alışkanlık haline 

getirmemiş bulunması bir önşart olarak ileri sürülebilir.315 

Bu ve benzeri durumlar dışındaki her durumda uzlaşmada vergiden indirim 

yapılması verginin yasallığı ilkesine ters düşmektedir. Vergi aslında uzlaşılması 

                                                           
315 Serim, a.g.m., s.104. 
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durumunda mükellef kanunla getirilen mükellefiyetlerinden kurtulmaktadır. Burada 

vergileme, kanun koyucudan uzlaşma komisyonuna geçmiş olmaktadır. Bu durum bir 

anlamda vergi affı olarak adlandırılabilir, bu da ancak kanun koyucunun iradesinde 

gerçekleşebilir. Verginin çok büyük oranda indirildiği kararlar daha çok merkezi 

uzlaşma komisyonu tutanaklarında görülmektedir.316 

 

3.2.2. Vergi Cezalarında Uzlaşma Oranı Makul Seviyeye İndirilmelidir 

Vergi cezalarının alınmasındaki temel amaç kişilerin mali gücüne ulaşmak 

değil, mükellefin kusurlu iradesinin kınanmasıdır. Dolayısıyla, suç fiili olarak ortaya 

çıkan eylemlere uygulanacak cezanın, suç ve cezaların kanuniliği ilkesi çerçevesinde 

kanunlar kapsamında yasama organınca belirlenmesi gerekir. Kanunilik ilkesi 

bağlamında, kanunlarla belirlenen bir fiilin bulunması durumunda idarenin bu fiile 

kanunla belirlenen cezadan farklı bir ceza uygulama imkanı bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, vergi cezalarının neler olacağı vergi suçlarına hangi cezaların 

uygulanacağı vergi ceza sisteminin konusu olarak yasama organının takdir alanı 

içindedir. Bu anlamda idarenin ceza belirleme ya da belirlenen cezayı farklı şekilde 

uygulama gücü ve yetkisi bulunmamaktadır. 

Vergilemeye ilişkin olarak Anayasal çerçevede belirli sınırlamalar içinde 

Bakanlar Kurulu’na değişiklik yapma yetkisi verilebileceği öngörülmüşken, cezalarla 

ilgili böyle bir düzenleme bulunmamaktadır. Bunun anlamı ise, bir fiil ancak toplum 

tarafından suç olarak kabul edilerek suç niteliği kazanacak ve suça verilecek ceza da 

yine toplum tarafından belirlenebilecektir.317 

Ceza sistemine yönelik olarak esneklik sağlamak ve vergi cezalarının 

bireyselleştirilmesi anlamında da kendiliğinden verilen beyannameler ile (VUK 30-

VUK 344), pişmanlıkla verilen beyannamelere (VUK 371) farklı ceza uygulamaları 

öngörülürken, fiili ilk defa işleyenler açısından cezalarda indirim (VUK 376) aldığı ceza 

kesinleştiği halde suçta ısrar edenlere de tekerrür (VUK 339) kapsamında cezanın 

ağırlaştırılarak uygulanması öngörülmüştür. Dolayısıyla, vergi cezaları ve bu cezaların 

esnekleştirilmesine yönelik tüm düzenlemeler kanunla yapılmış ve idareye keyfilik 

                                                           
316 Budak, a.g.m., s.17. 
317 Erdem, a.g.m., s.94. 
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tanıyan bir boşluk bırakılmamıştır.318 

Bu nedenle de uzlaşılan vergiye göre kanunda belirlenmiş olan ceza 

uygulanması gerekmektedir. Uzlaşma müessesesinden beklenen faydanın sağlanması 

ve bununla birlikte cezaların caydırıcı özelliklerinin korunması için, uzlaşma 

talebinde ve uzlaşma görüşmeleri sırasında ileri sürülen gerekçeler uzlaşma sırasında 

göz önünde bulundurulmalıdır.319 

Uzlaşmalarda çok çok özellikli durumlar dışında ceza sıfırlanmamalı veya 

indirim oranı makul seviyelere indirilmelidir. Cezanın sıfırlandığı uzlaşmalarda da 

sıfırlamaya ilişkin gerekçenin kaydının tutulması da önemli bir uygulama olacaktır. 

Tablo 3.3 ve Tablo 3.5’te son 5 yılda toplam vergi cezalarının Tarhiyat Öncesi 

Uzlaşmada %96, Tarhiyat Sonrası Uzlaşmada ise %95,2 oranında indirim yapılmakta 

olduğu ve yaklaşık olarak vergi cezalarının sadece %4’ü alındığı görülmektedir. 

Böylece toplamda neredeyse hiç ceza alınmamakta ve ortada ceza bulunmamaktadır. 

Bunun doğal sonucu da cezaların caydırıcılık etkisi büyük bir oranda azalmaktadır. 

Cezanın sıfırlandığı ve vergiden de indirim yapıldığı durumda ise caydırıcılığın etkisi 

daha da azalmakta ve diğer mükellefler için adaletsiz bir durum ortaya çıkmaktadır. 

Ayrıca bu durumun kanunlara uymamayı da teşvik ettiği görülmektedir. 

 

3.2.3. Uzlaşılan Vergi ve Cezaların Belli Süre İçinde Ödenmesi Şartı Getirilmelidir 

Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan ve kamuoyunda “vergi yüzsüzleri” 

olarak adlandırılan belli tutarların üzerindeki vergi borçluları listelerinden de 

görüleceği gibi, bu listede yer alan yükümlü ya da vergi sorumlularının önemli bir 

kısmını, vergi ve cezalar konusunda uzlaşmadan yararlanmış olanlar oluşturmaktadır. 

Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik yapılarak, uzlaşmanın gerçekleştiği 

durumlarda uzlaşmanın geçerli sayılması için, uzlaşılan vergi ve cezalar ile uzlaşılan 

vergiler üzerinden hesaplanacak gecikme faizi tutarları için belli bir ödeme süresi 

belirlenmesi ve belirlenen ödeme süresinde ödeme yapılmaması halinde ise uzlaşmanın 

geçersiz sayılarak uzlaşma öncesindeki vergi, ceza ve gecikme faizi tutarlarının takibe 

                                                           
318 Erdem, a.g.m., s.99. 
319 Güçlü, a.g.m., s.38. 
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konu edilmesi, verginin tahsil edilmesi açısından yerinde bir uygulama olacaktır.320 

 

3.2.4. İndirim Oranının Belirlenmesinde Objektif Ölçüler Esas Alınmalıdır 

Kanun koyucunun uzlaşma için ön koşul olarak saydığı nedenlerden, 

uygulamada bugün için “mükellefin vergi ziyaına sebebiyet vermesinin, kanun 

hükümlerine yeterince nüfuz edememekten kaynaklanması” uzlaşmaya gerekçe olarak 

gösterilmektedir. Bu neden son derece subjektiftir ve vergi ziyaının kanun hükümlerine 

yeterince nüfuz edememekten kaynaklandığını objektif kriterlere göre ispatlamak 

mümkün değildir. Örneğin, bir mali müşavir, hakkında tarh olunan ya da olunacak vergi 

ve cezalar için bu gerekçe ile uzlaşma talep edebilir mi? Bu soruya bugün için 

verilebilen net bir cevap yoktur. Konunun esasına kanun koyucunun amacına da bağlı 

kalarak baktığımızda, vergi mevzuatına işi gereği bilmesi gereken bir kişinin bunları 

bilmediği gerekçesiyle hata yaptığını kabul edebilmenin doğru bir yaklaşım 

olmayacağını kabul etmek gerekir. Buna benzer olarak bir mükellefin aynı nedenle iki 

defa uzlaşmaya girememesi gerekir. Çünkü mükellef birinci seferde vergi ve cezasıyla 

ilgili mevzuattaki durumu öğrenmiş olacaktır. Ancak uygulamada bu durumlar dikkate 

alınmamakta, zaman ve konu itibariyle uzlaşma kapsamına girmesi koşuluyla bütün 

tarhiyatlar uzlaşmaya konu edilmektedir. 

Uzlaşmada objektif ölçütler getirilemediği için, uzlaşma komisyonları aynı 

durumda olan iki mükelleften biri ile uzlaşırken diğeri ile uzlaşmayabilir ya da daha 

yüksek tutarda uzlaşabilirler. Bu yetkiyi kötüye kullananlara karşı getirilmiş özel bir 

yaptırım da bulunmamaktadır. Ancak genel hükümlere göre görevin kötüye kullanıldığı 

iddia edilebilirse de bunu kanıtlamanın zorluğu ortadadır.321 

Vergi ile cezada indirim tutarının belirlenmesinde objektif unsurların 

uygulanmaması ve rutin oranların uygulandığı hatta vergi kaçırma kastının açık olduğu 

durumlarda da vergiden indirim yapılmış olması verginin yasallığı, kanun önünde eşitlik 

ilkesine aykırı olup vergisini tam ödeyen mükellef aleyhine haksız zenginleşme (rekabet 

eşitsizliği) oluşturmaktadır. 

                                                           
320 Azmi Demirci (2007), Uzlaşma İçin Öneriler, Vergi Dünyası, sayı:315, s. 25. 
321 Ahmet Ozansoy (2002), Dolaylı Vergilerde Uzlaşma ve Uzlaşmanın Yolsuzluklara Katkısı, Vergi 

Sorunları Dergisi, Sayı: 169, s.38-40. 
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Uzlaşma komisyonlarının uzlaşma yetkilerinin tüm vergiyi ve cezayı 

sıfırlamaya kadar uzandığını yasal olarak söylemek mümkündür. Ancak, bunu 

hukuki olarak savunmak pek mümkün değildir. Özellikle bu sınırsız yetkinin 

kullanımı konusunda nesnel ve hukuki kurallar olmadıkça bu yetkinin hukukiliği 

iyice tartışmalı hale gelmektedir.322 

Bu sakıncaların en aza indirilmesi açısından durumu değerlendirdiğimizde, bazı 

değişikliklerin yapılması gerekmektedir. 

Uzlaşma komisyonlarında mükellefin olmadığı toplantılara, incelemeyi yapan 

kişinin de açıklamalarda bulunmak üzere davet edilmesi gerekir. Mükellefin ya da 

ortaklarının ödeme gücünün belirlenmesi bakımından malvarlığına ilişkin bilgiler 

edinilmelidir. 

Okuma komisyonu raporun eleştirilen konular itibariyle yargı aşamasındaki 

muhtemel hukuki temelindeki güçlü ve zayıf taraflarına ilişkin değerlendirmelerde 

bulunmalıdır. Birden fazla okumacı tarafından okunmak zorunda olunan tartışmalı 

raporlarda indirim oranı yüksek tutulabilir. 

İşletmenin gayrisafi ve safi kârlılık oranları, sektördeki bu oranlarla 

karşılaştırılmalıdır. Sektör ortalamasının altındaki orana sahip işletmelerde uzlaşmalarda 

indirim daha az yapılmalıdır. Beyan olunan matrah, aktif toplam veya beyan olunan 

matrah veya ciro oranları sektör ortalamasının altında kaldıkça uzlaşmadaki indirim 

tutarı da düşmelidir. 

Mükellefin vergiye karşı dirençli olup olmadığının en önemli göstergesinin 

katma değer vergisi olduğu düşünülmektedir. Sürekli devreden KDV beyanın olması 

mükellefin vergi ödememek istediğini göstermektedir. Burada faaliyette bulunulan 

sektörün özelliğinin de dikkate alınmalıdır. Bu doğrultuda mükellefin son beş yıldaki 

vergi (Katma Değer Vergisi, Gelir, Kurumlar ve diğer vergilerde) tahakkukları ve bu 

tahakkuklara bağlı ödemeler hem tek başına kendi aktif büyüklüğü ile hem de sektördeki 

tahakkuklarla karşılaştırılarak mükellefin durumu değerlendirilmelidir. Gerek kendi 

içindeki verileri, gerekse sektördeki durumu dikkate alınarak vergiye direnci olan 

mükellef için uzlaşmada indirim tutarı da orantılı olarak az olmalıdır.323 

                                                           
322 Erol, a.g.m.,  s.30. 
323 Budak, a.g.m., s.19. 
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Vergi denetim birimlerinin gelir idaresinden bağımsız olması, dış etkilerden 

etkilenmemesi, vergi uygulamasında hem mükellefin hem de gelir idaresinin haklarını 

koruyacak şekilde tarafsız olması gerekmektedir.324 

 

3.2.5. Uzlaşma Gerekçesinin Kaydı Tutulmalıdır 

Uygulamalarda, yapılan indirimin neden yapıldığına ilişkin hiçbir kayıt yer 

almamaktadır. Vergi dairelerinde ve Gelir İdaresi Başkanlığında merkezi uzlaşma 

komisyonunda alınan uzlaşma kararlarında uzlaşmanın gerekçesine yönelik herhangi bir 

kayda rastlanmamıştır. Uzlaşma komisyonu kararlarına ilişkin kayıt tutulması halinde; 

kayıtlarda kararların gerekçesinde aykırı oy kullanan görüşü de yer almış olacaktır. 

Ayrıca komisyon üyelerinin değişmesinde de idarenin devamlılığı, kararların tutarlılığı 

bakımından yeni üyeler eski kararlar ve gerekçelerinden yararlanabileceklerdir.325 

Mükellefin uzlaşma gerekçesinde “Kanun hükümlerine yeterince nüfuz 

edilememiş olması” durumu uzlaşmanın gidişatını etkilemektedir. Bu gerekçe aslında 

hukuku yeterince ya da amacı doğrultusunda kavrayamamak, ayrıntılarını da bilmemek 

şeklinde açıklanabilir. Buna göre mükellefin kendisini kusurlu görmesinden bahsetmek 

mümkündür ve bu durum da pişmanlık müessesesine daha uygun olduğu söylenebilir. 

Uzlaşma gerekçelerinin kaydı tutulurken mükellefin uzlaşmaya gitmedeki 

nedeni açık bir şekilde kayıt altına alınmalı ve somut belgelerle desteklenmelidir. 

Mükelleflin kusurlu olması durumunun, hukuka yeterince nüfuz edememekten daha çok 

iradi olarak vergi ziyaı oluşturmayı temsil ettiği durumlarda, örneğin vergi cezasının 

kaldırılması ya da %90’nını aşan tutarının kaldırılmasının hukuka uygun olup olmadığı 

tekrar tekrar tartışılmalıdır.326 

 

3.2.6. Uzlaşma Komisyolarının Yetkileri Sınırlandırılmalıdır 

Tarhiyat öncesi veya tarhiyat sonrası uzlaşmada, uzlaşma komisyonlarının 

mükelleflere yapacakları tekliflerde veya uzlaşılan miktarla ilgili hiçbir sınırlama söz 

konusu değildir. Mükelleflerin talebini uzlaşma komisyonuna ifade ediş biçiminden, 

                                                           
324 Sarılı, a.g.m., s.116. 
325 Budak, a.g.m., s. 20. 
326 İsmail Hakkı Dura, (2009), Uzlaşma Nedir?, Vergi Sorunları Dergisi, Ekim Sayı: 253, s.50. 
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komisyon üyelerinin o günkü ruh haline kadar pek çok faktör uzlaşılan tutarı 

etkileyebilmektedir. Komisyonlara bunun gibi geniş yetkiler verilmesi, ister istemez 

birbirinden çok farklı kararların da ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Uygulamanın 

herhangi bir sınırlamasının olmaması nedeniyle denetiminin yapılması da mümkün 

olmamaktadır.327 

Ayrıca komisyonların yetkilerinin sınırlandırılmaması uygulamada söz konusu 

komisyonların tarhiyata konu vergiyi ortadan kaldırmasına karar vermeye yetecek kadar 

yetkili oldukları düşüncesinin oluşması sonucunu doğurmuştur. Zaman zaman uzlaşma 

komisyonları da böyle bir yetkilerinin olduğunu düşünerek denetim elemanlarınca 

alınması istenen vergileri tamamen kaldırabilmektedirler. 

Bilindiği gibi uzlaşma sonuçları kesin olup uzlaşma sonucuna karşı dava 

yoluna gidilememekte, hatta uzlaşılan vergi ve cezalar hakkında mahkemelerce 

herhangi bir karar verilmesi durumunda mahkeme kararı değil uzlaşma tutanağı geçerli 

olmaktadır. Böylece uzlaşan mükellef yeni bir hak elde etmekte ve bu hakkın 

değiştirilmesi de mümkün olmamaktadır.328 

Uzlaşma komisyonlarının yetkilerinin sınırsız olması, bu yetkilerini kötüye 

kullanmalarına da açık bir durumdur. Bu yetkiyi kötüye kullananlara karşı da getirilmiş 

özel bir yaptırım söz konusu değildir. Ancak genel hükümlere göre görevin kötüye 

kullanıldığı iddia edilebilirse de bunu kanıtlamanın zorluğu ortadadır. Bununla birlikte, 

komisyon herhangi bir menfaat gözetmeden de zaman içinde tutarsız kararlar vermiş 

olabilir.329 

 

3.2.7. Vergi Denetimleri Artırılmalıdır 

Vergi uzlaşmalarının azaltılmasındaki en etkin yollardan birisi de vergi 

denetimlerinin daha iyi sağlanmasıdır. Özellikle beyan esasında oluşabilecek 

suistimallerin en aza indirilmesi vergi denetimi ile sağlanabilmektedir. Vergilerin ülke 

ekonomisi için ne kadar gerekli olduğunu düşündüğümüzde, vergilerin mükelleflerin 

vicdanına göre verecekleri beyanlara dayandırılamayacak kadar önemlidir. Bu nedenle 

                                                           
327 Mehmet Korkusuz, (1999), Vergi Sistemimizde Uzlaşma Müessesesi ve Bugünkü Durumu Üzerine 

Bir Değerlendirme, Yaklaşım, Kasım Sayı: 83, s. 78.  
328 Özyurt, a.g.m., s.77. 
329 Korkusuz, a.g.m., s.79. 
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mükelleflerin denetlenmesi bir zorunluluk arz etmektedir.330 

AY ve BARAN’A göre vergi sistemimiz içindeki uzlaşma kurumunun varlığı 

sorunlar oluşturabilmektedir. Uzlaşma kurumunun amacı verginin hiç tahsil 

edilememesindense en azından uzlaşarak vergi kaybını en aza indirmektir. Bu da bazı 

mükellefler açısından nasıl olsa uzlaşma sağlanır düşüncesi ile vergiden kaçınma 

faaliyetlerine kadar uzanan sonuçlarla karşılaşılmaktadır.331 

Gelişmiş ülkelerde vergi denetimine daha az iş düşmesinin sebeplerinden 

birinin de bu ülkelerdeki vergi bilincinin varlığı gösterilmektedir. Gerçekten vergiden 

kaçınmanın toplum içerisinde ahlaki bir suç olduğu ve vergi ödemenin bir görev olduğu 

bilinci yerleşmiş bir toplumda vergi denetimi üzerinde ağırlık da belli oranda 

azalacaktır. Buna göre ülkemizde vergi denetimi üzerindeki ağırlığı artıran diğer bir 

unsur ülkemizdeki vergi ödeme bilincinin düşük olmasıdır.332 

Denetim elemanlarının vergi incelemeleri için gerekli bilgiye ulaşmaları 

kolaylaştırılmalıdır. Bankalar, noterler, gümrük ve tapu idareleri gibi çeşitli bilgi 

kaynaklarından toplanan bilgilerin işlendiği ve kullanıma hazır tutulduğu bir veri tabanı 

incelemelere önemli katkı sağlayacaktır. 

Vergi denetiminde etkinliğin sağlanması açısından eleman sayısının artması ve 

vergi denetim elemanlarının denetlediği mükellef sayılarının artması gerekmektedir.333 

Beyan esasının hakim olduğu bir vergilendirme sisteminde vergi kayıp ve 

kaçaklarının önlenmesine yönelik ve buna bağlı olarak uzlaşma sisteminin getirdiği 

aksaklıkları gidermeye yönelik en etkin yollardan birisi de iyi ve güçlü bir denetim 

örgütüne sahip olmak ve mükelleflerin faaliyetlerini daha iyi bir şekilde 

denetlemektir.334 

Bunun için vergi dairelerinin yetki bölgesindeki mükelleflerin faaliyetlerini 

etkin ve verimli bir şekilde yakından takip edebilecek büyüklük ve yetenekte olması 

gerekmektedir. Ayrıca devlet gelir idaresinde çalışanların da performans 
                                                           
330 Ay ve Baran, a.g.m., s.228. 
331 Ay ve Baran, a.g.m., s.221. 
332 İbrahim Atilla Acar ve Mehmet Emin Merter, (2007), Türkiye’de 1990 Sonrası Vergi Denetimi ve 

Vergi Denetiminde Etkinlik Sorunu, Maliye Dergisi, Sayı:147, s.10. 
333 Abdullah Aslan, (1997), Vergi Denetimi ve Vergi Denetiminde Etkinlik Sorunu, Vergi Dünyası, Ocak 

Sayı:185, s.6. 
334 Nuh Irmak ve Yasin Bilen, (2007), Türkiye’de Vergi Denetiminin Yeniden Yapılanması ve Bir Öneri, 

Vergi Raporu, Ocak Sayı:88, s.18. 
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değerlendirmesi ve denetimi iyi bir şekilde uygulanmalıdır. 

Bilindiği gibi uzlaşma komisyonlarında uzlaşmaya karar veren yetkililerin 

uzlaşma miktarı konusunda sınırsız bir yetkiye sahiptirler. Gelir idaresinde insiyatif 

kullanmayı önleyici iç denetim anlayışından yapıcı, yol gösterici ve eğitici iç denetim 

anlayışına geçilmelidir. Vergi uygulamaları bu şekilde yakından takip edilip 

yönlendirilerek etkinlik ve verimlilik sağlanmalıdır. Uygulamada tespit edilen 

aksaklıkları en kısa zamanda düzelten bir mekanizma oluşturulmalıdır.335 

Vergi denetimlerinde Avrupa Birliği, denetime özel bir önem vererek ülkelerin 

kendi iç denetimlerinin dışında birlik olarak kurulan mali denetim birimleri ile konunun 

hassasiyetinin ortaya koyduğu görülmektedir. Örneğin ABD’de de denetime oldukça 

fazla önem verilmesi ve vergi mükelleflerinin çok önemli bir kısmının incelemeden 

geçirilmesi örnek alınması gereken bir durum olup Türkiye’nin bu konuda daha hassas 

davranması gerekmektedir.336 

 

3.2.8. Vergi Bilinci Artırılmalıdır 

Vergi yükünün ağırlaşması karşısında kazançları aynı ölçülerde artmayan 

bireylerin her ilave vergi yükü nedeniyle itirazları olması bir vatandaş refleksi olarak 

ifade edilebilir.337 Vergi bilincini çok çeşitli faktörler etkilemektedir. Başkalarının vergi 

kaçırma veya vergiden kaçınma arzusu, vergi yükünün fazlalığı, ödeme güçlüğü içinde 

olmak, denetimlerin eksikliği, cezaların caydırıcı olmaması ve eğitimsizlik gibi 

nedenlerin bu faktörler arasında yer aldığı görülmektedir. 

Mükelleflerin vergi ödeme bilinçleri ülkemizde çeşitli sebeplerle oldukça 

düşük olduğu görülmektedir. Vergi bilincinin oluşturulması amacına yönelik olarak 

çeşitli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu tedbirlerin alınamaması durumunda vergi 

mükellefleri vergiye karşı bir direnç göstereceklerdir. 

Önemli bir etken olan eğitim, vergi mükelleflerinin vergi kanunları hakkındaki 

bilgisi ve vergi vermenin toplumsal sonuçları hakkında bilinçli olmayı ifade etmektedir. 

                                                           
335 Necdet Gökmen ve H.Abdullah Güleç, (2001), Gelir İdaresi ve Vergi Denetiminde Etkinlik ve 

Verimlilik Nasıl Sağlanır?, Vergi Dünyası, Haziran Sayı: 238, s.38. 
336 Ay-Baran, a.g.m., s.228. 
337 Dura, a.g.m., s.51. 
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Daha iyi eğitimli mükellefler vergi verme konusunda daha bilinçlidirler ve vergi uyum 

dereceleri daha yüksektir. 

Yapılan araştırmalara göre vergi bilincinde bir diğer önemli etken de dinsel 

inançlardır. Dini inançların birey davranışlarında fark edilebilir bir etkisinin olduğu 

ortaya konmuştur. İnanç düzeyleri arttıkça kişilerin ahlaki eğilimlerinin arttığı 

görülmüş, bu durum vergiye karşı uyum sürecini kolaylaştırmıştır.338 

Ayrıca ülkedeki siyasal faktörler de vergi ödeme tercihleri üzerinde etkili 

olabilmektedir. Halkın kendi temsilcilerini kendisinin seçtiği ve denetleyebildiği 

demokratik yönetimlerde, vergiyi gönüllü ödeme eğilimi daha yüksek olduğu 

görülmektedir.339 

Vergi bilincinin oluşturulmasında toplanan vergilerin harcanmasına yönelik 

mükelleflerde olumsuz düşünceler bulunması önemli bir etken olmuştur. Yapılan bir 

ankete göre mükelleflerin, vergisini eksik beyan etmelerinin altında yatan temel 

düşüncenin “ödediği vergilerin yolsuzluklarla çarçur edildiği ve kendisine hizmet 

olarak dönmediği” şeklinde bir inancın egemen olduğu görülmektedir.340 

Yine yapılan bir araştırma sonucuna göre ülkelerde vergi bilincini artırmak için 

cezalandırmayı temel alan caydırma politikalarının her zaman geçerli bir politika 

olmadığı ve durumun daha çok vergi uyumu ve ahlakı üzerinde kültürel faktörlerin 

etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Cezaların artırıldığı bazı ülkelerde vergi bilincinin 

daha zayıfladığı görülmekte ve cezaların etkili olduğu düşüncesi önemini 

kaybetmektedir. Vergi bilincinin zorlama ile değil kültürel bir anlayış olarak 

benimsenmesi ve ülke yönetimi ile vatandaşların toplumsal fayda temelli bir anlayış 

içinde hareket etmesi gerekmektedir.341 

Uzlaşma gerekçelerinden biri olan vergi kanunlarının yeterince nüfuz 

edememesi durumu mükellefler tarafından mevzuata tam olarak hakim olamamaktan 

ileri geldiği düşünülmektedir. Bu konuda muhasebeci ve mali müşavir gibi uzman 

                                                           
338 Nuri Ömürbek, Serdar Çiçek ve Hüseyin Güçlü Çiçek, (2007), Vergi Bilinci Üzerine Bir İnceleme: 

Üniversite Öğrencileri Üzerinde Yapılan Anketin Bulguları, Maliye Dergisi, Aralık Sayı:153, 
s.105. 

339 Ömürbek vd., a.g.m., s.105. 
340 Mehmet Tosuner ve Zeynep Arıkan, (2003), Re’sen Vergilendirme ve Sorunlar, Vergi Sorunları 

Dergisi, Haziran, Sayı: 177, s.68. 
341 Birol Kovancılar, (2007), Vergi Kültür ve Ahlakı Üzerine, Vergi Sorunları Dergisi, Aralık Sayı:231. 

s.186. 
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kişilerin mükelleflere yardımcı olmasının yanında devletin de bu konuda bir misyon 

üstlenmesi gerekmektedir. Devlet Gelir İdaresi ile mükellefler arasındaki ilişkilerin 

geliştirilmesi ve mükelleflere vergi konusunda her türlü danışmanlık ve rehberlik 

hizmetinin sunulduğu “danışma büroları” kurulmalıdır. Bu danışma bürolarında 

mükelleflerin her türlü sorularına tatmin edici cevaplar vermeli ve özel eğitime tabi 

tutulmuş kişilerin de buralarda görevlendirilmeleri gerekmektedir. Böylece uzlaşmada 

en çok başvurulan gerekçelerin de etkisi azalmış olacak ve vergi sisteminin işleyişine de 

büyük bir katkı sağlayacaktır.342 

Bu nedenle vergi mükelleflerinde vergi bilincinin oluşması tek yönlü bir 

davranış değil ülke yönetiminin de bu konuda duyarlı olarak gerekli alt yapıyı 

hazırlaması gerekmektedir. Gerekli altyapı ise vergi bilincinin oluşturulmasında ortaya 

konulan eksikliklerin giderilmesi yönünde olması gerekmektedir. 

Buradan hareketle vergi bilincinin artması uzlaşma müessesesinin gelişimine 

önemli katkılar sağlayacağı söylenebilir. Mükelleflerin vergi ödeme bilinci arttıkça 

uzlaşmaya gitme oranları da doğal olarak azalacaktır. Uzlaşmanın gerekçesinde de 

gösterilen kanunların mükellef üzerinde yeterince nüfuz edememesi durumu, vergi 

bilincinin artması ile etkisini azaltacaktır. Dolayısıyla daha bilinçli mükellef üzerinde 

kanunların da nüfuz etkisinin artacağını söylemek doğru bir yaklaşım olacaktır. 

 

 

 

 

 

                                                           
342 Gökmen ve Güleç, a.g.m., s.38. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Uzlaşma müessesesi, vergi uyuşmazlıklarının yargı yoluna taşınmadan idari 

aşamada vergi idaresi ile mükellef arasında tarafların karşılıklı anlaşarak 

çözümlenmesini sağlamaktadır. 

Uzlaşma müessesesi, tarhiyat sonrası ve tarhiyat öncesi olmak üzere iki 

şekilde uygulanmaktadır. Uzlaşmanın konusu ve uygulanmasında bazı farklılıklar 

bulunmaktadır. Örneğin, tarhiyat sonrası uzlaşma ikmalen, re’sen ve idarece tarh 

yöntemlerinde uygulanabilmekte iken tarhiyat öncesi uzlaşmada sadece ikmalen ve 

re’sen tarhiyat yöntemlerinde uygulanmaktadır. Kapsadığı vergi ve ceza alanı olarak 

baktığımızda da tarhiyat öncesi uzlaşmanın tarhiyat sonrası uzlaşmaya göre kapsam 

olarak daha geniş tutulmuştur. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat 

sonrası uzlaşma kapsamına girmezken tarhiyat öncesi uzlaşmada uzlaşma kapsamına 

girmektedir. Bununla birlikte her iki uzlaşma yönteminde de uzlaşmaya yönelik 

herhangi bir miktar sınırlaması yapılmamıştır. 

Yaklaşık 50 yıldır yürürlükte olan uzlaşma müessesesinin, güncel 

sosyoekonomik ihtiyaçlara tam olarak yanıt vermesini ve çağın gerekleri ile bağdaşan 

bir hukuki altyapıya kavuşturulması için yeni düzenlemelere ihtiyaç duyduğu 

görülmektedir. Uzlaşmanın, hızlı ve en az maliyetle uyuşmazlıklara çözüm getirmesi, 

mükellef ve vergi idaresi arasında karşılıklı itimat ve güveni sağlaması, kamu 

alacağının bir an önce Hazine'ye intikal etmesi ve yargı organları üzerindeki yükü 

azaltması gibi olumlu etkileri bulunmaktadır. 

Uzlaşma müessesesine daha geniş ve uzun vadeli bir perspektiften 

baktığımızda uzlaşma müessesesinin önemli eksiklerinin olduğunu ve mevzuatta 

değişiklikler yapılması gerektiğini görebilmekteyiz. Uzlaşma müessesesinin 

tartışılan konulardan birisi olmaya devam ettiği görülmektedir. Son 5 yıldaki 

uzlaşma sonuçlarına bile baktığımızda uzlaşmaya konu vergilerin Tarhiyat Öncesi 

Uzlaşmada %68’inden, cezaların ise %96’sından vazgeçilmesi, Tarhiyat Sonrası 

Uzlaşmada ise vergilerin %49’undan ve cezaların da %95,2’sinin alınmasından 

vazgeçilmesiyle Devletin vergi gelirlerinin düştüğünü, bu durumun Devletin 

bütçesini olumsuz yönde etkilediğini ve birçok olumsuzlukları da beraberinde 

getirdiğini söyleyebiliriz. 



 

 

166

Bu durum Merkezi Uzlaşma Komisyonu ve Koordinasyon Uzlaşma 

Komisyonu tarafından gerçekleştirilen uzlaşma oranlarında da devam etmekte ve 

vergilerin %70’inden, cezaların ise %98,6’sından vazgeçildiği görülmektedir. 

Görüldüğü gibi uzlaşma sisteminde vergilerde ve cezalarda önemli bir ölçüde vergi 

idaresi tarafından indirime gidilmektedir. 

Türk vergi hukukunda, bazı ülkelerin aksine mükellef ile idare arasında 

çıkan uyuşmazlıkta uzlaşma yoluna gidebileceği gibi yargı yoluna da 

gidilebilmektedir. Yani burada mükellef bir seçim hakkına sahiptir. Bazı ülkelerde 

yargı yoluna gitmeden idari başvuru yollarını denemek mecburi bir uygulamadır. Bu 

durumda ülkemizde mükelleflerin uyuşmazlığı yargı yoluyla kesin olarak 

alabileceğine inandığı durumlarda yargıya, emin olmadığı veya hatalı olduğu 

durumlarda ise uzlaşma yoluna gittiği görülmektedir. 

Uzlaşmada uygulanan indirim oranlarını, diğer ülkelerle 

karşılaştırdığımızda oldukça farklı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bazı gelişmiş 

ülkelerdeki uygulanan uzlaşma oranlarının daha düşük seviyelerde olduğu 

görülmektedir. Örneğin ABD’de uzlaşma oranlarına baktığımızda uzlaşmaya konu 

olan vergilerin %22,7’si üzerinde uzlaşma sağlanmıştır. Ayrıca ABD’deki uzlaşılan 

miktar ile Türkiye’deki uzlaşılan miktar karşılaştırıldığında ise uzlaşma oranlarında 

büyük bir fark olduğu görülmektedir. Türkiye’de %98’lere kadar uzlaşma 

yapılabilmekte iken ABD’de %22,7 oranında uzlaşıldığı görülmektedir. Burada ülke 

nüfusunun ve toplam vergi gelirlerinin miktarı da göze alındığında uzlaşma 

oranlarında önemli bir fark olduğu görülmektedir. 

Yine diğer ülkelerde uzlaşmanın yapılabilmesi oldukça zor şartlara 

bağlanmış bir durumdadır. Bu zor şartlar vatandaşları uzlaşma düşüncesinden 

uzaklaştırmakta ve vergi kanunlarının daha iyi uygulanmasını sağlamaktadır. Bu 

ülkelerde vergi denetim oranlarına da önem verilmekte ve vatandaşların vergi verme 

konusunda uygulamada boşlukların olmadığı düşüncesi de mükellefleri vergi 

vermeye zorlamaktadır. 

Vergi denetiminin de uzlaşma müessesesi üzerinde önemli bir etkisinin 

olduğu görülmektedir. Vergi denetimi, gereken zamanda, gereken yerde, gerekli 

dengenin sağlanarak ve etkin bir şekilde kullanılması gereken önemli bir kamu 
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otorite gücü ve yetkisidir. Bu yetkinin en kaliteli, en hukuki ve objektif bir şekilde 

kullanılması çağdaş hukukun önemli bir sonucudur. Vergi denetim yetkisini devlet 

adına kullanan kişilerin de çağdaş hukuk kurallarını kendilerine rehber olarak 

almaları gerekmektedir. 

Türkiye’de vergi inceleme oranları diğer ülkelere göre düşük seviyelerdedir. 

Türkiye’de vergi inceleme oranlarının çok düşük olmasının nedeni olarak vergi 

denetim elemanlarının sayılarının yetersiz olması ve mevcut denetim elemanlarının 

vergi incelemesi dışında başka görevlerinin de olması nedeniyle vergi incelemesine 

yeterince vakit ayıramaması gibi önemli nedenlerinin olduğu görülmektedir. 

Türkiye’de vergi denetiminin daha etkin olması için vergi denetim 

elemanlarının sadece nitelikleri itibariyle değil sayıları itibariyle de arttırılması 

gerekmektedir. Tabi bununla birlikte vergi inceleme elemanı başına düşen mükellef 

sayısı da artırılmalıdır. 

Çağdaş vergi idarelerinde denetimin geliştirilmesinde bir diğer durum ise 

denetim sürecinin şeffaflaştırılması ve denetim başarısının ölçülmesidir. Ülkemizde 

vergi denetimi ile ilgili denetim standartları ve vergi denetimine ilişkin performans 

ölçümünün yapılması konusunda eksikler bulunmaktadır. Vergi denetim 

elemanlarına yönelik ödüllendirme ve cezalandırma sistemindeki eksikler ve 

denetim elemanlarının incelemeye yönelik motivasyonlarının sağlanmasındaki 

eksikler vergi denetimindeki etkinlik ve verimliliği azaltmaktadır. 

Vergi denetiminde rastgele, özensiz, haksız rekabet oluşturan, hedef 

gösterici ve sübjektif vergi denetimlerinden uzak durulması gerekmektedir. Ayrıca 

nüfusun tamamını kapsayan beyanname verme yolu benimsenmediği sürece veri 

havuzlarının etkin bir şekilde kullanılmasının da büyük bir önemi vardır. 

Vergi denetiminde sadece mükelleflerin yükümlülüklerini denetlemek değil 

vergi inceleme elemanlarının da denetlenmesi ve performanslarının değerlendirildiği 

ölçütler ortaya konulmalıdır. Uzlaşmanın yapılmasında da objektif ölçütlerin 

belirlenmesine dikkat edilmeli ve uzlaşmaya karar veren konumunda olanların 

sübjektif uygulamaları olabildiğince kısıtlanmalıdır. 

Uzlaşma müessesinin hukuk sistemi içindeki yerine baktığımızda bir kısım 

mükellefin vergi idaresiyle pazarlığa girerek ödeyeceği vergi miktarını uzlaşma sonucuna 
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göre belirlemesi, vergi ödevlerini tam ve zamanında yerine getiren diğer mükelleflerin 

vergisini eksiksiz ödemesi, uzlaşılan mükellefler arasında da objektif kriterlere göre 

hareket edilmemesi ve dolayısıyla mükellefler arasında farklı uygulamaların ortay 

çıkması, Anayasa’nın “kanun önünde eşitlik” ve “adalet” ilkelerini zayıflattığını 

göstermektedir. Ayrıca mükelleflerin kanunla gelen yükümlülüklerinden vergi 

idaresiyle uzlaşarak kurtulması da devletin egemenliği ilkesini olumsuz yönde 

etkilemektedir. 

Uzlaşma müessesesine çoğu zaman idare tarafından tanınan bir vergi affı 

gözüyle bakılmakta ve bu durum mükellefler arasında rekabet eşitliğini olumsuz 

yönde etkilemektedir. 

Uzlaşma müessesesinin bu olumsuzlukları ortadan kaldırması veya en aza 

indirmesi için yeniden düzenlenmesi ve köklü değişikliklerin yapılması 

gerekmektedir. Bu nedenle uzlaşma müessesesinde yapılması gereken değişiklikleri 

şöyle sıralayabiliriz: 

• Vergi aslında indirim rutin olarak yapılmaması gerekmektedir. Yapılacak 

olan indirimlerde belirli şartların göz önünde bulundurarak yapılması ve 

bunların kayıt altına alınması rutin olarak yapılan indirimleri sınırlamış 

olacaktır. Uzlaşma göz önünde bulundurulacak şartlarda ise, mükellefin 

malvarlığı, ödeme gücü, işyerinin ekonomik değeri gibi ölçütler dikkate 

alınmalıdır. 

• Vergi cezalarında uzlaşma oranı makul bir seviyeye indirilmelidir. Vergi 

cezalarının amacı, mükellefin kusurlu iradesinin kınanması ve suçun 

tekerrür etmesine yönelik caydırıcı olma etkisidir. Ayrıca cezaların 

belirlenmesi ve kaldırılması yetkisi kanun koyucunun tasarrufunda olması 

ve topluma karşı bir sorumluluğun olması gibi nedenlerle vergi 

cezalarında uzlaşma oranının makul bir seviyeye indirilmesi 

gerekmektedir. 

• Uzlaşılan vergi ve cezaların belli süre içinde ödenmesi şartının 

getirilmesi ve belirlenen süre içinde ödeme yapılmaması halinde ise 

uzlaşmanın geçersiz sayılmasına yönelik kuralların geliştirilmesi 

gerekmektedir. 
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• İndirim oranının belirlenmesinde objektif ölçülerin esas alınması 

gerekmektedir. Vergi kaçırma kastının açık olduğu durumlarda uzlaşma 

yolunun kapalı olması, kanun önünde eşitlik ve verginin yasallığı ilkelerine 

uygun bir yaklaşım olacaktır. Bununla birlikte, işletmenin karlılık oranlarının 

aynı sektördeki oranlarla karşılaştırılması, KDV beyanının ne ölçüde 

verildiği, mükellefin devlete karşı ödevlerini ne ölçüde yerine getirdiği ve 

ödeme gücünün belirlenmesi gibi önemli ölçütlerin belirlenmesi uzlaşma 

sistemini daha kabul edilebilir bir seviyeye getirecektir. 

• İndirim gerekçesinin kaydının tutulması gerekmektedir. Bu konuda 

herhangi bir kaydın olmaması diğer mükelleflerin adaletsiz bir sistemin 

olduğu düşüncesine sevk edecek ve vergi vermeye yönelik eğilimlerin 

azalmasına sebep olacaktır. 

• Uzlaşma komisyonunun yetkilerinin sınırlandırılmalıdır. Uzlaşma 

komisyonunda mükellefin ifade tarzı, komisyonun o günkü ruh hali, 

mükellef ile komisyon üyeleri arasındaki özel ilişkilerin olması gibi pek 

çok faktör uzlaşmanın boyutunu değiştirecektir. Bu nedenle uzlaşmaya 

yönelik somut bir sınırlama getirilmelidir. 

• Vergi denetimlerinin artırılması gerekmektedir. Vergi denetimlerinin 

gerçekte oldukça düşük olduğu düşünüldüğünde, mükelleflerin vergi 

vermekten de uzaklaştığı görülmektedir. Buna bağlı olarak uzlaşma 

müessesesindeki mevcut durumun da göz önünde bulundurulması 

mükellefleri, denetlense bile “nasıl olsa uzlaşma sağlanır!” düşüncesine 

sevk etmekte ve vergi vermekten daha da uzaklaşmaktadırlar. Vergi 

denetimlerinin artırılması, mükelleflerin kanunlara uygun hareket 

etmesini sağlayacak ve uzlaşma talepleri de azalacaktır. 

• Vergi bilincinin artırılması için gereken makro çalışmalar yapılmalıdır. 

Uzlaşmanın gerekçesinde de gösterilen kanunların yeterince nüfuz edememesi 

sorununun da çözümlenmesi gerekmektedir. Aslında kanunların yeterince nüfuz 

edememesi uzlaşmaya varılmasında haklı bir gerekçe olarak sunulmasının doğru bir 

yaklaşım olup olmadığı da ayrı bir araştırma ve tartışma konusu olmakla birlikte vergi 

mükelleflerinin vergiden kaçınmak istemelerinin bir gerekçesi olarak görülebilir. 
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Çünkü her mükellefin bir uzman danışmanı (serbest muhasebeci mali müşavir vb.) 

olduğunu düşünecek olursak vergi siteminde de hata yapma riskinin çok düşük olduğu 

söylenebilir. 

Bu konuda devletin de mükelleflere destek olması için vergi danışma 

ofislerinin kurulması gerekmektedir. Buralarda mükellefin her türlü sorusuna aklında 

soru işareti kalmayacak şekilde net cevaplar alabilmesi gerekmektedir. Avrupa 

ülkelerinde de uygulanan bu sistem vergi idaresi ile mükellefi birbirine daha çok 

yakınlaştırmakta ve vergi bilincinin artmasına da önemli katkıları olmaktadır. 

Diğer taraftan bir devlet çatısı altında toplum halde yaşamanın bir sonucu 

olarak devletin vatandaşlarına sunduğu güvenlik, adalet, eğitim, sağlık, altyapı gibi 

hizmetlerin finansmanı için vergiye ihtiyaç duyulduğunun, dolayısıyla bu hizmetlerden 

yararlanan herkesin ödeme gücüne göre vergi vermesi gerektiğinin ilköğretim 

okullarının ilk sınıflarından itibaren her düzeydeki vatandaşa okul, sanat ve medya 

yoluyla verilmesi de vergi bilincinin yerleşmesi bakımından önemli adımlardan birisi 

olacaktır. 

Bu çerçevede vatandaşların vergi ödemeyi büyük bir külfet olarak görmek 

yerine, sosyal devlete birey olarak katılmanın gereği olduğunu düşünmeleri ve devletin 

de kanunların nüfuzunu vatandaşlar üzerinde artırması, çeşitli iletişim araçları ile 

bilgilendirmesi, vergi sisteminin daha basit ve anlaşılır olmasını sağlaması ve bunları 

temel hedef haline getirmesi, sorunların çözümünde büyük bir faydası olacaktır. 

Böylece uzlaşmanın sağlamasında da nitelikli ve kalıcı değişiklikler yapılmış olacak ve 

hatta uzlaşma yoluna gerek kalmayacaktır. 
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