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SİRKÜLER         İstanbul, 15.04.2015 

Sayı: 2015/081        Ref: 4/081 
 

 

Konu: 

UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 

 

04.04.2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazete’de “Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır.  

 

03.02.1999 tarihli ve 23600 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve Vergi Usul Kanunu’nda yer 

alan tarhiyat sonrası uzlaşmaya ilişkin usul ve esasları düzenleyen Uzlaşma Yönetmeliğinin 

“Uzlaşma Komisyonlarının Teşkili” başlıklı 6. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

Madde 6: Uzlaşma Komisyonlarının Teşkili 

 

Genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlara 

ilişkin uzlaşma taleplerinin incelenmesi için üçer 

kişilik vergi dairesi uzlaşma komisyonları, 

defterdarlık uzlaşma komisyonu, vergi dairesi 

başkanlığı uzlaşma komisyonu, vergi daireleri 

koordinasyon uzlaşma komisyonu ile Merkezi 

Uzlaşma Komisyonu kurulur. 

 

a. Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonu: Vergi 

dairesi müdürlüklerinde, vergi dairesi müdürünün 

başkanlığında müdür tarafından belirlenecek bir 

müdür yardımcısı ve bir gelir uzmanı veya 

şeften; bağlı vergi dairelerinde ise 

malmüdürünün başkanlığında gelir şefi ve 

memurundan oluşur. Vergi dairesi 

müdürlüklerinde, müdür yardımcısı veya şef 

bulunmaması hâlinde komisyonda bunların 

yerine görev yapanlar; mal müdürlüklerinde ise 

gelir şefi bulunmaması hâlinde yerine gelir şefliği 

memurlarından birisi üye olur. 

 

b. Defterdarlık Uzlaşma Komisyonu: Vergi 

dairesi başkanlığı bulunmayan yerlerde kurulan 

bu komisyon, defterdarın veya tevkil edeceği 

defterdar yardımcısının başkanlığında gelir 

müdürü ile vergi dairesi müdüründen oluşur. 

 

 

Madde 6: Uzlaşma Komisyonlarının Teşkili 

 

Genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlara 

ilişkin uzlaşma taleplerinin incelenmesi için üçer 

kişilik vergi dairesi uzlaşma komisyonları, 

defterdarlık uzlaşma komisyonu, vergi dairesi 

başkanlığı uzlaşma komisyonu, vergi daireleri 

koordinasyon uzlaşma komisyonu ile Merkezi 

Uzlaşma Komisyonu kurulur. 

 

a. Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonu: Vergi 

dairesi müdürlüklerinde; vergi dairesi müdürünün 

başkanlığında,  vergi dairesi müdürü tarafından 

belirlenen vergi dairesi müdür yardımcıları 

ve/veya şefler ve/veya gelir uzmanlarından; bağlı 

vergi dairelerinde ise malmüdürünün 

başkanlığında şef ile gelir uzmanı ve/veya 

memurdan oluşur. Vergi dairesi müdürlüklerinde, 

vergi dairesi müdür yardımcısı veya şef 

bulunmaması hâlinde komisyonda bunların 

yerine görev yapanlar; mal müdürlüklerinde ise 

şef bulunmaması hâlinde yerine gelir uzmanı 

ve/veya memurlarından birisi üye olur. 

 

b. Defterdarlık Uzlaşma Komisyonu: Vergi 

dairesi başkanlığı bulunmayan yerlerde kurulan 

bu komisyon, defterdarın veya tevkil edeceği 

defterdar yardımcısının başkanlığında gelir 

müdürü ile vergi dairesi müdüründen oluşur. 

 

 



 
 

2 
 

c. Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma 

Komisyonu: Vergi dairesi başkanı veya tevkil 

edeceği grup müdürünün başkanlığında, vergi 

dairesi başkanı tarafından belirlenen grup 

müdürleri ve/veya müdürlerden veya vergi 

dairesi müdürlerinden oluşur. 

 

d. Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma 

Komisyonu: Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma 

Komisyonları ile Defterdarlık Uzlaşma 

Komisyonlarının uzlaşma yetkisini aşan, ancak 

Merkezi Uzlaşma Komisyonuna ilişkin yetki 

sınırının altında kalan uzlaşma taleplerinin 

incelenmesi için kurulan bu Komisyon, Gelir 

İdaresi Başkanı tarafından belirlenen Gelir 

İdaresi Başkan Yardımcısı veya Gelir İdaresi 

Daire Başkanlarından birinin veya I. Hukuk 

Müşavirinin başkanlığında, gelir idaresi daire 

başkanı ve/veya grup başkanları ve/veya hukuk 

müşavirleri ve/veya müdürlerden oluşur. (1) 

Gerektiğinde birden fazla Vergi Daireleri 

Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu kurulabilir. 

Bu komisyonların kurulacağı yerler, yetki 

alanları, kimlerden oluşacağı ve sekreterya 

hizmetlerinin kimler tarafından yürütüleceği 

Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenir. 

 

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. 

 

Komisyonlar, üyelerinin tamamının katılımıyla 

toplanır ve çoğunlukla karar verir. 

 

Komisyon başkan ve üyelerinin herhangi bir 

nedenle görevlerinin başında bulunmamaları 

hâlinde, bunlara vekâlet edenler komisyonda 

görev yaparlar. 

c. Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma 

Komisyonu: Vergi dairesi başkanı veya tevkil 

edeceği grup müdürünün başkanlığında, vergi 

dairesi başkanı tarafından belirlenen grup 

müdürleri, koordinatör olarak görevlendirilen 

avukatlar, vergi dairesi müdürlerinden veya 

müdürlerden oluşur. Kanunun 4 üncü 

maddesinde yazılı vergi dairesinin görev ve 

yetkilerini haiz olarak faaliyete geçen vergi 

dairesi başkanlıklarında ise komisyon, vergi 

dairesi başkanı veya tevkil edeceği grup 

müdürü, vergi dairesi müdürü ya da müdürün 

başkanlığında, vergi dairesi başkanı 

tarafından belirlenen grup müdürleri, 

koordinatör olarak görevlendirilen avukatlar, 

vergi dairesi müdürleri, müdürler, vergi 

dairesi müdür yardımcıları, müdür 

yardımcıları ve/veya şeflerden teşekkül 

ettirilir. 

 

d. Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma 

Komisyonu: Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma 

Komisyonları ile Defterdarlık Uzlaşma 

Komisyonlarının uzlaşma yetkisini aşan, ancak 

Merkezi Uzlaşma Komisyonuna ilişkin yetki 

sınırının altında kalan uzlaşma taleplerinin 

incelenmesi için kurulan bu Komisyon, Gelir 

İdaresi Başkanı tarafından belirlenen Gelir 

İdaresi Başkan Yardımcısı veya Gelir İdaresi 

Daire Başkanlarından birinin veya I. Hukuk 

Müşavirinin başkanlığında, gelir idaresi daire 

başkanı ve/veya grup başkanları ve/veya hukuk 

müşavirleri ve/veya müdürlerden oluşur. (1) 

Gerektiğinde birden fazla Vergi Daireleri 

Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu kurulabilir. 

Bu komisyonların kurulacağı yerler, yetki 

alanları, kimlerden oluşacağı ve sekreterya 

hizmetlerinin kimler tarafından yürütüleceği 

Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenir. 

 

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. 
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 Komisyonlar, üyelerinin tamamının katılımıyla 

toplanır ve çoğunlukla karar verir. 

 

Komisyon başkan ve üyelerinin herhangi bir 

nedenle görevlerinin başında bulunmamaları 

hâlinde, bunlara vekâlet edenler komisyonda 

görev yaparlar. 

 

 

Saygılarımızla,  

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 

 

EK: 

Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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4 Nisan 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29316 

YÖNETMELİK 

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 
UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 3/2/1999 tarihli ve 23600 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzlaşma Yönetmeliğinin 

6 ncımaddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“a) Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonu: Vergi dairesi müdürlüklerinde; vergi dairesi müdürünün 

başkanlığında, vergi dairesi müdürü tarafından belirlenen vergi dairesi müdür yardımcıları ve/veya şefler ve/veya gelir 

uzmanlarından; bağlı vergi dairelerinde ise malmüdürünün başkanlığında şef ile gelir uzmanı ve/veya memurdan 

oluşur. Vergi dairesi müdürlüklerinde, vergi dairesi müdür yardımcısı veya şef bulunmaması hâlinde komisyonda 

bunların yerine görev yapanlar; malmüdürlüklerinde ise şef bulunmaması hâlinde yerine gelir uzmanı ve/veya 

memurlarından birisi üye olur.” 

“c) Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonu: Vergi dairesi başkanı veya tevkil edeceği grup müdürünün 

başkanlığında, vergi dairesi başkanı tarafından belirlenen grup müdürleri, koordinatör olarak görevlendirilen 

avukatlar, vergi dairesi müdürlerinden veya müdürlerden oluşur. Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı vergi dairesinin 

görev ve yetkilerini haiz olarak faaliyete geçen vergi dairesi başkanlıklarında ise komisyon, vergi dairesi başkanı veya 

tevkil edeceği grup müdürü, vergi dairesi müdürü ya da müdürün başkanlığında, vergi dairesi başkanı tarafından 

belirlenen grup müdürleri, koordinatör olarak görevlendirilen avukatlar, vergi dairesi müdürleri, müdürler, vergi 

dairesi müdür yardımcıları, müdür yardımcıları ve/veya şeflerden teşekkül ettirilir.” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

  
 

  
 


