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YÖNETMELİK

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı (Gel�r İdares� Başkanlığı)’ndan:

UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/2/1999 tar�hl� ve 23600 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzlaşma Yönetmel�ğ�n�n 2 nc�
maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“Madde 2- Bu Yönetmel�ğ�n kapsamına; �kmalen, re’sen veya �darece salınan ve Bakanlık Verg� Da�reler�n�n
tarha yetk�l� olduğu bütün verg�, res�m ve harçlar �le bunlara �l�şk�n olarak kes�lecek verg� z�yaı cezaları (Kanunun 359
uncu maddes�nde yazılı f��llerle verg� z�yaına sebeb�yet ver�lmes� hal�nde tarh ed�len verg� ve kes�len ceza �le bu f��llere
�şt�rak edenlere kes�len ceza ve Kanunun 370 �nc� maddes�n�n (b) fıkrası kapsamında kend�ler�ne ön tesp�te �l�şk�n yazı
tebl�ğ ed�len mükelleflere mezkur maddeye göre kes�len ceza har�ç) �le 5.000 Türk L�rasını aşan usulsüzlük ve özel
usulsüzlük cezaları g�rer. Uzlaşma kapsamına alınan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tutarı, Kanunun
mükerrer 414 üncü maddes� uyarınca, her yıl b�r öncek� yıla �l�şk�n olarak Kanunun mükerrer 298 �nc� maddes�ne göre 
tesp�t ed�len yen�den değerleme oranında artırılmak suret�yle bel�rlenecek olup bel�rlenen tutarlar Haz�ne ve Mal�ye
Bakanlığınca Resmî Gazete’de �lan ed�lecekt�r.”

MADDE 2- Aynı Yönetmel�ğ�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a), (b), (f) ve (�) bentler� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“a) Bakanlık: Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığını,
b) Başkanlık: Gel�r İdares� Başkanlığını,”
“f) Verg�: Verg� Usul Kanunu kapsamına g�ren ve verg� da�reler�n�n tarha yetk�l� olduğu verg�, res�m ve harçları,”
“�) Ceza: Kanunun 359 uncu maddes�nde yazılı f��llerle verg� z�yaına sebeb�yet ver�lmes� hal�nde tarh ed�len

verg� ve kes�len ceza �le bu f��llere �şt�rak edenlere kes�len ceza ve Kanunun 370 �nc� maddes�n�n (b) fıkrası kapsamında
kend�ler�ne ön tesp�te �l�şk�n yazı tebl�ğ ed�len mükelleflere mezkur maddeye göre kes�lenler dışında kalan verg� z�yaı
cezaları �le usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını,”

MADDE 3- Aynı Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Madde 5- Kanunun Ek 1 �nc� maddes� �le Kanunun kapsamına g�ren ve �kmalen, re’sen veya �darece tarh ve

tebl�ğ ed�lm�ş olan verg�, res�m ve harçlar �le usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarından hang�ler�nde uzlaşma yoluna
g�d�leb�leceğ� ve uzlaşma kom�syonlarının uzlaşab�lecekler� en çok verg�, res�m, harç �le usulsüzlük ve özel usulsüzlük
ceza m�ktarlarının tay�n� hususunda Bakanlık (�l özel �dareler� ve beled�yelere a�t verg�, res�m ve harçlar �ç�n İç�şler�
Bakanlığının görüşü alınarak Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığı) yetk�l� kılınmıştır. Bakanlığa tanınan bu
yetk�ye dayanılarak uzlaşma kom�syonlarının uzlaşab�lecekler� en çok verg�, res�m, harç, usulsüzlük ve özel usulsüzlük
cezalarının m�ktarları genel tebl�ğler �le bel�rlen�r.”

MADDE 4- Aynı Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının b�r�nc� paragrafı ve aynı fıkranın (d) bend�
aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“Genel bütçeye g�ren verg�, res�m ve harçlar �le usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına �l�şk�n uzlaşma
talepler�n�n �ncelenmes� �ç�n üç k�ş�l�k verg� da�res� uzlaşma kom�syonları, defterdarlık uzlaşma kom�syonu, verg� da�res�
başkanlığı uzlaşma kom�syonu, verg� da�reler� koord�nasyon uzlaşma kom�syonu �le Merkezî Uzlaşma Kom�syonu
kurulur. Gerek görüldüğü takd�rde, söz konusu kom�syonların beş k�ş�den teşekkül ett�r�lmes�ne, Merkezî Uzlaşma
Kom�syonu ve verg� da�reler� koord�nasyon uzlaşma kom�syonunda Gel�r İdares� Başkanı, verg� da�res� başkanlığı
kurulan yerlerde verg� da�res� başkanı, verg� da�res� başkanlığı kurulmayan yerlerde �se defterdar karar vermeye
yetk�l�d�r. Bu durumda d�ğer �k� üye söz konusu kom�syonlara üye olab�lecekler arasından bel�rlen�r.”

“d) Verg� da�reler� koord�nasyon uzlaşma kom�syonu: Verg� da�res� başkanlığı uzlaşma kom�syonları �le
defterdarlık uzlaşma kom�syonlarının uzlaşma yetk�s�n� aşan, ancak Merkezî Uzlaşma Kom�syonuna �l�şk�n yetk�
sınırının altında kalan uzlaşma talepler�n�n �ncelenmes� �ç�n kurulan bu kom�syon, Gel�r İdares� Başkanı tarafından
bel�rlenen gel�r �dares� başkan yardımcısı, I. Hukuk Müşav�r� veya gel�r �dares� da�re başkanları �le gel�r �dares� grup
başkanlarından b�r�n�n başkanlığında, gel�r �dares� da�re başkanı ve/veya grup başkanları ve/veya hukuk müşav�rler�
ve/veya müdürlerden oluşur.”

MADDE 5- Aynı Yönetmel�ğ�n 7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının üçüncü cümles� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.
“Bu d�lekçen�n taahhütlü posta veya �nterakt�f verg� da�res� üzer�nden gönder�lmes� de mümkündür.”

MADDE 6- Aynı Yönetmel�ğ�n 15 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“b) Uzlaşma vak� olmadığı takd�rde, Kanunun 112 nc� ve 368 �nc� maddes� �le 6/1/1982 tar�hl� ve 2577 sayılı

İdar� Yargılama Usulü Kanununun 27 nc� maddes�n�n dördüncü fıkrası hükmü çerçeves�nde,”
MADDE 7- Aynı Yönetmel�ğ�n 16 ncı maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.



“Madde 16- Kanunun 359 uncu maddes�nde yazılı f��llerle verg� z�yaına sebeb�yet ver�lmes� hal�nde tarh ed�len
verg� ve kes�len ceza �le bu f��llere �şt�rak edenlere kes�len ceza ve Kanunun 370 �nc� maddes�n�n (b) fıkrası kapsamında
kend�ler�ne ön tesp�te �l�şk�n yazı tebl�ğ ed�len mükelleflere mezkur maddeye göre kes�len cezalar uzlaşma konusu
yapılamaz. Kanun� süres�nden sonra ver�len beyannameler �le Kanunun 371 �nc� maddes�ne göre p�şmanlık talepl�
olarak kabul ed�len ancak şartların �hlal� neden�yle kanun� süres�nden sonra ver�len beyanname olarak �şleme tab� tutulan
beyannameler üzer�nden tahakkuk f�ş� �le tahakkuk ett�r�len verg�lere �l�şk�n kes�len verg� z�yaı cezaları uzlaşma konusu
yapılab�l�r. Ayrıca 5.000 Türk L�rasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları da uzlaşma konusu yapılab�l�r.”

MADDE 8- Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 9- Bu Yönetmel�k hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.

 
 


