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SĐRKÜLER        Đstanbul, 06.09.2011 
Sayı: 2011/184       Ref: 4/184 
 
 
Konu:  
GÜMRÜK UZLA ŞMA YÖNETMEL ĐĞĐ YAYINLANMI ŞTIR 
 
27.08.2011 tarih ve 28038 sayılı Resmi Gazete’de “Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği” 
yayınlanmıştır.  
 
2011/59 sayılı sirkülerimizde yaptığımız açıklamalarımızdan da hatırlanacağı üzere, 
25.02.2011 tarih ve mükerrer 27857 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6111 sayılı Kanun ile 
Gümrük Mevzuatına uzlaşma müessesesi getirilmiştir. Söz konusu sirkülerimizde aşağıdaki 
açıklamalara yer vermiştik:  
 
“6111 sayılı kanunun 137. maddesi ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun mülga 244. Maddesi 
yeniden düzenlenmekte ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu mevzuatında yer alan uzlaşma 
müessesesi benzeri bir müessese yaratılmaktadır. Uzlaşma talebi, vergi ve/veya cezanın tebliğ 
tarihinden itibaren 15 gün içinde, henüz itiraz başvurusu yapılmamış gümrük vergileri ve 
cezalar için yapılabilecektir. Uzlaşma talebinde bulunulması halinde, itiraz veya dava açma 
süresi duracak, uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde süre kaldığı 
yerden işlemeye başlayacak, ancak sürenin bitimine üç günden az kalmış olması halinde süre 
üç gün uzayacaktır. Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde yeniden 
uzlaşma talebinde bulunulamayacaktır. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında 
kaçakçılık suçları kapsamındaki vergi ve cezalar için uzlaşma hükümleri uygulanmayacaktır. 
Uzlaşma konusu yapılan gümrük vergileri ve cezalar, uzlaşma gerçekleştiği takdirde, uzlaşma 
tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenmelidir. Uzlaşılan vergilerin alınması 
gerektiği tarihten itibaren uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için 6183 
sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında gecikme faizi 
uygulanacaktır. Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi takdirde, genel 
hükümlere göre işlem yapılacaktır.” 
 
4458 sayılı Gümrük Kanunu’na 6111 sayılı Kanun ile getirilen uzlaşma müessesesinin 
uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelikte açıklamalar yapılmıştır. Sirkülerimizde bu 
açıklamalara özetle değineceğiz. 
 
1. UZLAŞMANIN KAPSAMI 
 
Beyan ile gümrük idaresince yapılan tespit sonucunda belirlenen veya gümrük idaresince 
tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük 
vergileri alacakları ile Gümrük  Kanunu ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen cezaların tümü 
uzlaşma kapsamında bulunmaktadır. 
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Uzlaşmaya konu alacaklar hakkında, yükümlü veya ceza muhatabı tarafından, söz konusu 
eksiklik veya aykırılıkların; 
 
a) Kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten veya Kanun hükümlerini yanlış 
yorumlamaktan kaynaklandığı, 
 
b) Đhtilaf konusu olayda yargı kararları ile idarenin görüş farklılığının olduğu, 
 
hususları ileri sürülerek uzlaşma talebinde bulunulabilecektir.  
 
Ayrıca yükümlü tarafından yapılan beyanın; 
 
a) Đlgili gümrük idaresi tarafından kontrolü, 
 
b) Đkinci muayeneye yetkili görevliler tarafından kontrolü, 
 
c) Đkincil kontrol, 
 
ç) Sonradan kontrol, 
 
kapsamında denetlenmesi sonucu ek tahakkuku yapılarak yükümlüye tebliğ edilen gümrük 
vergi alacakları ile kesilen ve muhatabına tebliğ edilen para cezalarının tümü uzlaşma 
kapsamındadır. 
 
2. UZLAŞMAYA KONU OLAB ĐLECEK ALACAKLAR 
 
Yönetmelik ekinde yer alan listede belirtilen gümrük vergileri  ile para cezaları uzlaşmaya 
konu olabilecek alacaklar kapsamındadır. Uzlaşma kapsamındaki gümrük vergileri aşağıdadır. 
 
-Gümrük Vergisi 
-Đlave Gümrük Vergisi 
-Tek ve Maktu Vergi 
-Dampinge Karşı Vergi 
-Subvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi 
-Katma Değer Vergisi 
-Özel Tüketim Vergisi 
-Ek Mali Yükümlülük 
- Toplu Konut Fonu 
-Tütün Fonu 
- Ek Fon 
- Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu 
- Çevre Katkı Payı  
- Telafi Edici Vergi (Đhracat) 



 

3 

 

- TRT Bandrol Ücreti (Ticari olmayan eşya için)  
 
Uzlaşma kapsamındaki para cezaları aşağıdadır. 
 

 
Yukarıdaki tabloda 4 madde şeklinde verilen para cezalarını aşağıda detaylı bir şekilde 
vermekteyiz.  
 
1-4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 234,235,236,237,238,239,241. Maddeleri uyarınca 
kesilecek para cezaları 

Madde 234 - (Değişik madde: 18/06/2009-5911 S.K./60.mad) 

1. Serbest dolaşıma giriş rejimi veya kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi 
tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra 
kontrol sonucunda; 

a) 15 inci maddede belirtilen Gümrük Tarifesini oluşturan unsurlarda veya vergilendirmeye 
esas olan sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerinde aykırılık görüldüğü ve beyana göre hesaplanan 
gümrük vergisi ile muayene sonuçlarına göre alınması gereken gümrük vergisi arasındaki fark 
%5'i aştığı takdirde, gümrük vergisinden ayrı olarak bu farkın üç katı para cezası alınır. 

b) Kıymeti üzerinden gümrük vergisine tabi eşyanın beyan edilen kıymeti, 23 ila 31 inci 
maddelerde yer alan hükümler çerçevesinde belirlenen kıymete göre noksan bulunduğu 
takdirde, bu noksanlığa ait gümrük vergisinden başka vergi farkının üç katı para cezası alınır. 

c) Satış birimine göre miktar itibarıyla %5'i geçmeyen bir fark ile maddi hesap hatasından 
doğan noksan kıymet beyanlarında, bu farklara ait gümrük vergisinden başka vergi farkının 
yarısı tutarında para cezası alınır. 

 

  Kanun Adı  Maddeleri 

1  4458 sayılı Gümrük Kanunu 234,235,236,237,238,239,241 

2  2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesine 
Hakkında Kanun 

4 

3  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 51 

4  4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu 16 
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2. Dâhilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve tam muafiyetli geçici 
ithalat rejimi hükümlerine tabi eşyaya ilişkin olarak yapılan beyan ile muayene ve denetleme 
veya teslimden sonra kontrol sonucunda; birinci fıkrada belirtilen farklılıkların tespiti 
durumunda aynı fıkrada öngörülen cezaların yarısı kadar para cezası alınır. 

3. Yukarıda belirtilen aykırılıkların gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan 
sahibince bildirilmesi durumunda söz konusu cezalar yüzde onbeş nispetinde uygulanır. 

4. Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri için yukarıda belirtilen cezalara ilişkin 
hükümler uygulanmaz. Bu gibi hallerde, 241 inci maddenin birinci fıkra hükmüne göre işlem 
yapılır. 

5. 194 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca doğan gümrük yükümlülüğü kapsamında 
ödenmesi gereken ithalat vergilerinin anılan maddenin dördüncü fıkrasında öngörülen tarihe 
kadar hiç ödenmemiş veya eksik ödenmiş olduğunun gümrük idarelerince yapılan kontrol 
sonucunda tespit edildiği durumda, ödenmesi gereken ithalat vergilerinin söz konusu 
dördüncü fıkrada belirtilen faizi ile birlikte tahsilinin yanı sıra, yükümlüsü hakkında bu 
vergilerin dörtte biri tutarında para cezasına hükmedilir. Bu fıkrada belirtilen hiç ödenmeyen 
veya eksik ödenen ithalat vergilerinin yükümlüsünce gümrük idaresinin tespitinden önce 
bildirilmesi durumunda bu cezaya hükmedilmez. 194 üncü maddenin dördüncü fıkrası 
uyarınca işlem yapmakla yetinilir. 

6. Bir ila üçüncü fıkralara göre verilen cezalar 241 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen 
miktardan az olamaz. 

Madde 235 - Teminat alınmış olsa bile, gümrük işlemlerine başlanmadan veya bu işlemler 
bitirilip gümrük idaresinin izni alınmadan antrepolardan veya gümrük idaresince eşya 
konulmasına izin verilen yerlerden kısmen veya tamamen eşya çıkarılması halinde, çıkarılan 
eşyanın ithalat veya ihracat vergilerinin yanı sıra, bu vergilerin üç katı para cezası alınır. 

Madde 236 - 1. Gümrük antrepolarında veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin 
verilen yerlerde yapılan sayımlarda kayıtlara göre eşyanın bir kısmının noksan olduğunun 
anlaşılması halinde, 184 üncü veya 189 uncu madde hükümleri uyarınca * noksan çıkan 
eşyanın ithalat veya ihracat vergilerinin yanı sıra, bu vergilerin üç katı para cezası alınır. 

2. Gümrük antrepolarında veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerde 
yapılan sayımlarda kayıtlara göre fazla eşya çıkması halinde, bu eşyanın 177 ila 180 inci 
madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulmasının yanı sıra, fazla çıkan eşyaya ait ithalat 
veya ihracat vergileri tutarı kadar para cezası alınır. 
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Madde 237 - 1. 35/A ila 35/C inci madde hükümlerine göre taşıt araçlarının sahipleri, 
kaptanları veya acenteleri tarafından gümrük idaresine verilen özet beyan veya özet beyan 
olarak kullanılan ticari veya resmi belgelerdeki kayıtlı miktara göre noksan çıkan kapların 
mahrecinden yüklenmemiş veya yanlışlıkla başka yere çıkartılmış veya kaza ve avarya 
sonucunda yok olmuş veya çalınmış bulunduğu gümrük idaresince belirlenecek süre içinde 
kanıtlanamadığı takdirde, bu noksan kaplara ait eşyadan tarife pozisyonuna veya tarife 
pozisyonu tespit edilemiyor ise cinsine ve türüne göre tarifede dahil olduğu faslın en yüksek 
vergiye tabi pozisyonuna göre hesaplanacak gümrük vergisi kadar para cezası alınır. 

2. 1 inci fıkraya göre ceza belirlenmesi mümkün olamıyorsa, noksan her kap için 241 inci 
maddenin 1 inci fıkrasında belirlenen miktarda para cezası alınır. 

3. 35/A ila 35/C inci madde hükümlerine göre taşıt araçlarının sahipleri, kaptanları veya 
acenteleri tarafından gümrük idaresine verilen özet beyan veya özet beyan olarak kullanılan 
ticari veya resmi belgelerdeki kayıtlı miktara göre fazla çıkan kapların yanlışlıkla 
mahrecinden fazla olarak yüklenmiş olduğu gümrük idaresince belirlenecek süre içinde 
kanıtlanamadığı takdirde, söz konusu eşyaya el konularak müsadere olunur ve eşyanın CIF 
kıymeti kadar para cezası alınır. 

4. (Değişik fıkra: 18/06/2009-5911 S.K./61.mad) Dökme gelen eşyada yüzde üçü aşmayacak 
şekilde eşya cinsi itibarıyla Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek oranlardaki eksiklik ve 
fazlalıklar için takibat yapılmaz. Doğalgaz ürünlerinde boru hatları ile taşınarak ithal edilenler 
hariç bu oran % 4'ü aşmayacak şekilde uygulanır. 

5. (Ek fıkra: 18/06/2009-5911 S.K./61.mad) Eşya miktarının gümrük idaresince tespit 
edilmediği ve rejim beyanının belgelerinde kayıtlı miktarlara göre yapıldığı durumlarda, tespit 
edilen miktar farklılıkları özet beyan eksiklik veya fazlalığı olarak değerlendirilir. Yapılan 
özet beyan eksiklik veya fazlalık takibatı sonucunda miktar farklılığı nedeniyle cezayı 
gerektirir bir durum ortaya çıkması halinde, 234 üncü madde hükümleri uygulanmayarak 
sadece bu madde hükümlerine göre işlem yapılır. 

6. Bu maddede belirtilen para cezaları, yapılan tespite göre taşıt araçlarının sahipleri, 
kaptanları veya acentelerden alınır. 

Madde 238 - (Değişik madde: 18/06/2009-5911 S.K./62.mad) 

1. 241 inci maddenin üçüncü fıkrasının (h), (l) ve (m) bentleri, dördüncü fıkrasının (g) ve (h) 
bentleri ile beşinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen durumlar hariç, dâhilde işleme rejimi, 
gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali 
halinde eşyanın gümrük vergileri tutarının iki katı, tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal 
edilen özel kullanıma mahsus taşıtlar için gümrük vergileri tutarının dörtte biri oranında para 
cezası alınır. Bu cezanın ödeme süresi içinde eşyanın gümrükçe onaylanmış başka bir işlem 
veya kullanıma tabi tutulmaması halinde eşyanın gümrük vergileri tutarında para cezası tahsil 
edilir. 
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2. Birinci fıkraya göre verilen cezalar 241 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen 
miktardan az olamaz. 

3. Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri hakkında bu maddenin para cezasına ilişkin 
hükümleri ile 241 inci maddenin üçüncü fıkrasının (h), (l) ve (m) bentleri, dördüncü fıkrasının 
(g) ve (h) bentleri ile beşinci fıkrasının (b) bendi hükümleri uygulanmaz. Bu durumda, 241 
inci maddenin birinci fıkra hükmü uygulanır. 

Üçüncü Bölüm: Usulsüzlüklere Đlişkin Cezalar 

Madde 239 - Đthalat veya ihracat vergilerinden muaf eşyayı 33 üncü madde hükümleri 
gereğince belirlenen gümrük kapıları dışında başka yerlerden izinsiz olarak ithal veya ihraç 
veya bunlara teşebbüs edenlerle, bu tür eşyayı gümrük işlemlerini yaptırmaksızın yurda 
sokanlar veya çıkaranlar ile buna teşebbüs edenlerden, söz konusu eşyanın ithalata konu 
olması halinde, CIF değerinin, ihracata konu olması halinde ise FOB değerinin onda biri 
oranında para cezası alınır. 

2- 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesine Hakkında Kanun’un 4. maddesi uyarınca 
kesilecek para cezası 

Madde 4 – Bakanlar Kurulu kararıyla tahsil edilen ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden 
ithalat, ihracat veya diğer dış ticaret işlemlerini gerçekleştirenler, noksan ek mali 
yükümlülüğün iki katı para cezasına çarptırılırlar. 

3- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 51. maddesi uyarınca kesilecek para 
cezası 
 
Madde 51 – Mükelleflerin ithalde beyan ettikleri matrahla tahakkuk veya inceleme 
yapanların veyahut teftişe yetkili kılınanların buldukları matrahlar üzerinden hesaplanan vergi 
farkları hakkında Gümrük Kanunu uyarınca Gümrük Vergisindeki esaslar dairesinde ceza 
uygulanır. 
 
4- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu 16. maddesi uyarınca kesilecek para cezası 

Gümrük Đdarelerince Alınan Özel Tüketim Vergisine Đlişkin Hükümler 

Madde 16 - 1. Đthalde alınan özel tüketim vergisi gümrük makbuzunda ayrıca gösterilir. 
Đthalat vergilerinin maktu veya sabit oranlı alındığı hallerde tarife, malın ithalinde alınacak 
özel tüketim vergisi de dahil edilmek suretiyle tespit olunur. 

2. 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince ithalat vergileri teminata 
bağlanarak işlem gören mallara ait özel tüketim vergisi de aynı usule tabi tutulur. 
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3. Bu Kanuna göre gümrükte vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek ithal edilen malların hiç 
alınmamış veya eksik alınmış özel tüketim vergisi ile vergiden müstesna olduğu halde 
yanlışlıkla alınan veya fazla alındığı anlaşılan özel tüketim vergisi hakkında 4458 sayılı 
Gümrük Kanunundaki esaslara göre işlem yapılır. Đthal edilecek mala ilişkin beyan üzerinden 
hesaplanan vergiler ile muayene ve denetleme sonucu hesaplanan vergiler arasındaki 
farklarda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca ithalat vergileri noksanlıklarında 
uygulanacak esaslara göre para cezası kesilir. 

4. (I) sayılı listedeki malların ithalinde, ödenecek özel tüketim vergisine karşılık olmak üzere 
türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenmek suretiyle 
teminat alınır. 

Yukarıda yer alan listelerde belirtilmeyen ve gümrük idarelerince tahsili gereken alacaklar ile 
Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yapılacak düzenlemelerle getirilen alacaklar da 
uzlaşmaya konu olabilecektir. 
 
Uzlaşma talebi, yükümlüye tebliğ edilen alacakların tamamı için yapılabileceği gibi vergiler 
veya cezaların tür itibariyle bir kısmı için de yapılabilecektir. Şartlı muafiyet rejimlerine 
ili şkin hükümlerin ihlali sonucunda doğan alacağın tahsilinin yükümlüye tebliğinden itibaren 
15 gün içinde, alacağa konu para cezaları uzlaşmaya konu edilebilecektir. 
 
3. UZLAŞMAYA KONU OLAMAYACAK ALACAKLAR  
 
(1) Gümrük vergilerinin matrahına giren, ancak aslı gümrük idarelerince takip ve tahsil 
edilmeyen vergi ve benzeri mali yükler uzlaşmaya konu edilemeyecektir. 
 
(2) Yönetmeliğin beşinci maddesinin ikinci fıkrası hükmü (bir önceki bölümdeki ikinci fıkra) 
hariç olmak üzere, aynı tür vergi veya cezanın bir kısmı için uzlaşma talebinde 
bulunulamayacaktır.  
 
(3) Đlgili mevzuat uyarınca alacak tutarının kesin tahsilinin öngörülmediği ve teminata 
bağlandığı durumlar uzlaşmaya konu edilmeyecektir. 
 
(4) Alacağın 21.03.2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3’üncü 
maddesinde yer alan kaçakçılık suçlarına ve kabahatlerine ilişkin olması halinde uzlaşma 
talebinde bulunulamayacaktır.  
 
5. UZLAŞMA KOM ĐSYONLARININ YETK ĐSĐ 
 
Yönetmelik ile iki ayrı uzlaşma komisyonu oluşturulmuştur. Bunlar, 
 
1-Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Uzlaşma Komisyonları 
 
2- Merkezi Uzlaşma Komisyonu’dur. 
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Bu yönetmelik kapsamına giren başvurularda; konusu 500.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar 
dâhil) için Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Uzlaşma Komisyonları, 500.000 TL’yi 
aşanlar için ise Merkezi Uzlaşma Komisyonu yetkili olacaktır. Söz konusu tutarların 
tespitinde fer’i alacaklar dikkate alınmayacaktır. Ayrıca uzlaşma komisyonlarının yetki 
rakamları her yıl yeniden değerleme oranında artırılacaktır. 
 
Uzlaşmaya konu aynı nitelikteki alacakların birden fazla Gümrük ve Muhafaza 
Başmüdürlüğüne bağlı Gümrük Müdürlüklerine ilişkin olması durumunda, uzlaşmaya ilişkin 
talepler, Merkezi Uzlaşma Komisyonunun yetkisine giren alt tutarı aşmamak kaydıyla, 
uzlaşmaya esas alacak tutarının en çok olduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünde 
oluşturulacak uzlaşma komisyonu tarafından sonuçlandırılacaktır. 
 
Uzlaşma komisyonlarının yetki alanlarına ilişkin tutarların tespitinde, 
 
a) Her bir kalem eşyaya ilişkin gümrük vergileri ile vergi aslına bağlı kesilen cezalar toplamı, 
 
b) Beyanname kapsamında birden fazla kalem olması halinde, tutar tespitinde kalemlere 
tereddüp eden alacaklar toplamı, 
 
c) Aynı nitelikteki alacaklara ilişkin işlemlerin birden fazla olması halinde alacakların tümü, 
 
dikkate alınacaktır.  
 
Vergi aslına bağlı olmayan cezalar ile usulsüzlük cezalarının ayrı ayrı dikkate alınması esas 
olacaktır. Aynı nitelikteki para cezalarının birden fazla olması halinde, tutar tespitinde para 
cezalarının toplamı dikkate alınacaktır.  
 
6. BAŞVURUNUN ŞEKL Đ 
 
(1) Uzlaşma talebinde bulunabilmek için, yönetmeliğin 12’nci maddesinde belirtilen kişiler 
tarafından yönetmelik EK-3’te yer alan forma uygun olarak, uzlaşmaya yetkili komisyonların 
sekretarya hizmetlerini yürütmekle görevli birimine dilekçe ile müracaat edilecektir. Dilekçe 
taahhütlü posta ile de gönderilebilecektir.  
(2) Đştirak sebebiyle ceza tatbik edilenlerin her biri uzlaşma talebinde bulunabilecektir. Bu 
fıkra kapsamında uzlaşma talebinde bulunulması ve uzlaşmanın vaki olması durumunda; 
uzlaşma, sadece başvuruda bulunanlar için hüküm ifade edecektir. 
(3) Uzlaşma başvurusunun yetkili komisyonlar dışındaki gümrük idarelerine yapılmış olması 
halinde, talep derhal yetkili uzlaşma komisyonuna iletilecektir. 
(4) Aynı nitelikteki alacakların birden fazla gümrük müdürlüğünde veya başmüdürlük 
bağlantılarında yapılan işlemlere ilişkin olması halinde söz konusu alacakların toplamı tek bir 
uzlaşmaya konu olabilecektir. Bu durumda yükümlü tarafından yetkili uzlaşma komisyonuna 
başvurulması esas olmakla birlikte, uzlaşmaya konu alacaklara ilişkin detaylı bilgilerin 
verilmesi şartıyla, işlemin yapıldığı gümrük idarelerinden herhangi birine de 
başvurulabilecektir.  
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7. BAŞVURU SÜRESĐ 
 
Uzlaşma talepleri, henüz itiraz başvurusu yapılmamış gümrük vergileri ve vergi aslına bağlı 
olsun ya da olmasın tüm para cezalarının yükümlüye veya ceza muhatabına tebliği tarihinden 
itibaren Kanunun 242’nci maddesinde belirtilen onbeş günlük itiraz süresi içinde 
yapılabilecektir. 
 
8. UZLAŞMA TALEB ĐNDE BULUNAB ĐLECEK K ĐŞĐLER 
 
(1) Yükümlünün kendisi veya Kanunun 5’inci maddesinde belirtilen temsilcisi, küçükler ve 
kısıtlılar adına ise bunları temsile yetkili gerçek kişiler uzlaşma talebinde bulunabilecektir.  
 
Diğer bir söyleyişle, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 5. ve 225. Maddeleri çerçevesinde 
gümrük müşavirleri de gerekli yetki belgesine sahip olmaları durumunda mükellef adına 
uzlaşma talebinde bulunabileceklerdir.  
 
(2) Yükümlünün uzlaşma talebinin, dilekçenin ilgili uzlaşma komisyonu kayıtlarına girdiği 
tarihten itibaren azami 30 gün içinde sonuçlandırılması esas olacaktır.  
 
9. UZLAŞMA TALEB ĐNĐN SONUÇLARI 
 
(1) Uzlaşma talebinde bulunulması halinde, itiraz veya dava açma süresi duracaktır. 
Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde, süre kaldığı yerden işlemeye 
başlayacaktır. Ancak sürenin bitimine üç günden az kalmış olması halinde, süre üç gün 
uzayacaktır.  
 
(2) Süresi içinde uzlaşma talebinde bulunan yükümlü, uzlaşma talep ettiği alacaklar için, 
başvurusuna ilişkin süreç sonuçlanmadan itiraz veya dava yoluna gidemeyecektir.  
 
10. UZLAŞMA GÖRÜŞMELER ĐNDE BULUNAB ĐLECEK K ĐŞĐLER 
 
(1) Uzlaşma komisyonu görüşmelerine, yükümlünün bizzat katılması esastır. Kanunun 5’inci 
maddesinde belirtilen temsilcisi, küçükler ve kısıtlılar adına bunları temsile yetkili kişiler de 
komisyon görüşmelerine katılabilecektir.  
 
Dolayısıyla, uzlaşma görüşmelerinde yükümlünün gümrük müşavirinin tek başına bulunması 
yeterli olmayıp, yükümlünün mutlak olarak uzlaşma görüşmesine katılması zorunludur.   
 
(2) Yükümlü, uzlaşma görüşmelerinde, varsa dolaylı temsile yetkili gümrük müşavirini 
bulundurabilecektir. Uzlaşmaya konu alacaklar, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri 
tarafından yapılan işlemlere ilişkin olması halinde, bu müşavirler de uzlaşma görüşmelerinde 
bulundurulabilecektir. (Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği konusunda bilgi edinmek için 
2011/122 sayılı sirkülerimizden yararlanabilirsiniz.)  
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(3) Uzlaşma komisyonlarına yükümlünün kendisi hariç, yükümlü ile birlikte katılabilecek kişi 
sayısı üçü geçemeyecektir.  
 
(4) Đkinci fıkrada belirtilen kişiler; uzlaşma komisyonu toplantısına görüşlerini açıklamak 
üzere katılabilecek; ancak uzlaşma ile ilgili tutanaklara imza atamayacaktır.  
 
11. UZLAŞMANIN KES ĐNLĐĞĐ 
 
(1) Uzlaşma vaki olduğu takdirde gümrük uzlaşma komisyonlarının düzenleyecekleri uzlaşma 
tutanakları kesin olup, gereği ilgili gümrük müdürlüğünce derhal yerine getirilecektir.  
(2) Uzlaşma tutanağının ilgili gümrük idaresine intikali üzerine, tahakkuk ve tebliğ edilmiş 
olan gümrük vergileri ve/veya kesilen para cezaları uzlaşılan tutarlara göre düzeltilecektir.  
(3) Üzerinde uzlaşılan ve tutanakla tespit edilen hususlar dâhil olmak üzere, Yönetmelik 
kapsamında oluşturulan komisyonların tüm çalışmaları ve işlemleri hakkında yükümlü veya 
cezanın muhatabı ya da idare tarafından dava açılamayacak, hiçbir mercie şikayet veya 
itirazda bulunulamayacak, herhangi bir idari inceleme, araştırma ve soruşturmaya 
konu edilemeyecek, geri verme ve kaldırma talebinde bulunulamayacaktır.  
(4) Uzlaşma komisyonu çalışmaları gizli kalacaktır.  
 
12. ĐTĐRAZ VE KANUN YOLU 
 
(1) Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi hallerinde yükümlü, tahakkuk eden 
ve kendisine tebliğ edilen alacaklara, uzlaşmanın vaki olmadığına dair düzenlenen ve 
kendisine tebliğ olunan tutanağın tebliğinden itibaren Yönetmeliğin 14’üncü maddesinde 
belirtilen esaslar çerçevesinde itiraz/dava yoluna gidebilecektir.  
(2) Đtiraz ve dava yoluna ilişkin hususlar gümrük mevzuatında belirtilen genel hükümlere tabi 
olacaktır.  
(3) Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi hallerinde, aynı alacaklar için yeniden 
uzlaşma talebinde bulunulamayacaktır.  
 
13. UZLAŞILAN CEZALARDA ĐNDĐRĐLMEYECEK HALLER 
 
Yönetmelik uyarınca üzerinde uzlaşılan cezalar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 
17’nci maddesi uyarınca ayrıca peşin ödeme indiriminden yararlanılamayacaktır.  
 
14. ÖDEME 
 
(1) Uzlaşma konusu yapılan alacaklar, uzlaşma gerçekleştiği takdirde, uzlaşma tutanağının 
tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenecektir.  
 
(2) Uzlaşılan tutarın belirtilen süre içinde ödenmemesi veya tecil/taksitlendirmeye konu 
edilmemesi halinde uzlaşma vaki olmamış sayılacaktır. Bu durumda, uzlaşmaya konu edilen 
alacak, genel usullere göre tahsil edilecektir.  
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(3) Uzlaşılan vergilerin ilgili olduğu gümrük beyannamelerinin tescil tarihinden itibaren 
uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için, uzlaşılan tutar üzerinden 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen 
gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanacaktır.  
 
15. ĐTĐRAZ VE UZLA ŞMA HAKKININ AYNI ANDA KULLANILMAMASI 
 
Yükümlü, kendisine tebliğ edilen alacaklar için Gümrük Kanunu’nun 242’nci maddesinde 
düzenlenen itiraz hakkı ile 244’üncü maddesinde düzenlenen uzlaşma hakkını aynı anda 
kullanamayacaktır. Uzlaşmaya konu edilen alacaklar, uzlaşmanın vaki olmaması veya temin 
edilememesi halinde Gümrük Kanunu’nun  242’nci maddesi çerçevesinde itiraza konu 
olabilecektir. Ancak, itiraza konu edilmiş alacaklar için uzlaşma talebinde 
bulunulamayacaktır.  
 
16. TEMĐNATLI ĐŞLEMLER 
 
(1) Gümrüklü yer ve sahalarda bulunan eşyaya ilişkin tahakkuk eden alacaklara ilişkin 
yükümlü tarafından uzlaşma talebinde bulunulması halinde, ayrıca talep edilmesi şartıyla, 
tahakkuk eden alacaklar teminata bağlanarak eşya yükümlüsüne teslim edilebilecektir. 
 
(2) Yükümlüsüne teslim edilen eşyaya terettüp eden alacaklar için uzlaşmanın vaki olması 
halinde, uzlaşılan tutar teminattan mahsup edilecektir. Uzlaşılan tutarın yükümlü tarafından 
nakden ödenmesi halinde ise teminat iade edilecektir. 
 
(3) Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde ise genel hükümlere göre 
işlem yapılacaktır.  
 
 
Yönetmelik 31.08.2011 günü itibariyle yürürlüğe girmiştir.  
 
V.U.K’nu uyarınca uzun süredir uygulanan uzlaşma müessesesinin bir benzeri Gümrük 
Kanunu’nun 244. maddesinde yapılan değişiklik ile gümrük vergileri ve para cezaları 
getirilmiştir. Gerek kanun gerekse yönetmelik hükümleri incelendiğinde uzlaşma 
komisyonlarının uzlaşma konusu alacaklarından yapılacak indirim konusunda herhangi bir 
sınırlamaya tabi olmadıklarını görmekteyiz. Ancak söz konusu komisyonların bu yetkilerini 
olayına münhasır ve ihtiyatlı olarak kullanacaklarını düşünmekteyiz.  
 
Saygılarımızla,  
 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
EK: 
Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği  
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27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 

YÖNETMELİK 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 
GÜMRÜK UZLA ŞMA YÖNETMEL ĐĞĐ 

BĐRĐNCĐ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 244 üncü 

maddesinde düzenlenen uzlaşmaya ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 
Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gümrük Kanununun 244 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak 

hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Alacak: Gümrük Kanununu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük 

idarelerince tahsili gereken gümrük vergileri ile para cezalarını, 
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını, 
c) Gümrük vergileri: Đlgili mevzuat uyarınca eşyanın ithali veya ihracında uygulanan ve gümrük idarelerince 

tahsili gereken gümrük vergisi, eş etkili vergiler ve mali yüklerin tümünü, 
ç) Kanun: 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununu, 
d) Komisyon: Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Uzlaşma Komisyonu ile Merkezi Uzlaşma Komisyonunu, 
e) Müsteşar: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarını, 
f) Para cezaları: Kanun ve ilgili diğer kanunlar uyarınca gümrük idarelerince kesilen tüm para cezalarını, 
g) Uzlaşmanın temin edilememesi: Yükümlünün uzlaşma komisyonunun davetine katılmaması, komisyona 

geldiği halde uzlaşma tutanağını imzalamaması veya tutanağı ihtirazi kayıtla imzalamak istemesi durumunu, 
ğ) Uzlaşmanın vaki olmaması: Uzlaşma komisyonu teklifinin yükümlü tarafından kabul edilmediği durumu, 
h) Vergi aslına bağlı para cezası: Ceza tutarının vergiye bağlı olarak hesaplandığı para cezasını, 
ı) Yükümlü: Kendisine gümrük vergileri ve para cezaları borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel 

kişili ği temsil ve ilzama yetkili kişileri, 
ifade eder. 

ĐK ĐNCĐ BÖLÜM 
Uzlaşmanın Kapsamı, Komisyonların Teşkili ve Yetkileri 

Uzlaşmanın kapsamı 
MADDE 4 – (1) Beyan ile gümrük idaresince yapılan tespit sonucunda belirlenen veya gümrük idaresince 

tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları ile 
Kanunda ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen cezaların tümü uzlaşma kapsamındadır. 

(2) Uzlaşmaya konu alacaklar hakkında, yükümlü veya ceza muhatabı tarafından, söz konusu eksiklik veya 
aykırılıkların; 

a) Kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten veya Kanun hükümlerini yanlış yorumlamaktan 
kaynaklandığı, 

b) Đhtilaf konusu olayda yargı kararları ile idarenin görüş farklılığının olduğu, 
hususları ileri sürülerek uzlaşma talebinde bulunulabilir. 
(3) Yükümlü tarafından yapılan beyanın; 
a) Đlgili gümrük idaresi tarafından kontrolü, 
b) Đkinci muayeneye yetkili görevliler tarafından kontrolü, 
c) Đkincil kontrol, 
ç) Sonradan kontrol, 
kapsamında denetlenmesi sonucu ek tahakkuku yapılarak yükümlüye tebliğ edilen gümrük vergi alacakları ile 

kesilen ve muhatabına tebliğ edilen para cezalarının tümü uzlaşma kapsamındadır. 
Uzlaşmaya konu olabilecek alacaklar 
MADDE 5 – (1) EK-1’de yer alan gümrük vergileri ile EK-2’de yer alan para cezaları alacakları uzlaşmaya 

konu olabilir. Ekli listelerde belirtilmeyen ve gümrük idarelerince tahsili gereken alacaklar ile bu Yönetmeliğin yayımı 
tarihinden sonra yapılacak düzenlemelerle getirilen alacaklar da uzlaşmaya konu olabilir. 

(2) Uzlaşma talebi, yükümlüye tebliğ edilen alacakların tamamı için yapılabileceği gibi vergiler veya cezaların 
tür itibariyle bir kısmı için de yapılabilir. 
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(3) Şartlı muafiyet rejimlerine ilişkin hükümlerin ihlali sonucunda doğan alacağın tahsilinin yükümlüye 
tebliğinden itibaren 15 gün içinde, alacağa konu para cezaları uzlaşmaya konu edilebilir. 

Uzlaşmaya konu olamayacak alacaklar 
MADDE 6 – (1) Gümrük vergilerinin matrahına giren, ancak aslı gümrük idarelerince takip ve tahsil 

edilmeyen vergi ve benzeri mali yükler uzlaşmaya konu edilemez. 
(2) Beşinci maddenin ikinci fıkrası hükmü hariç olmak üzere, aynı tür vergi veya cezanın bir kısmı için 

uzlaşma talebinde bulunulamaz. 
(3) Đlgili mevzuat uyarınca alacak tutarının kesin tahsilinin öngörülmediği ve teminata bağlandığı durumlar 

uzlaşmaya konu edilmez. 
(4) Alacağın 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde yer alan 

kaçakçılık suçlarına ve kabahatlerine ilişkin olması halinde uzlaşma talebinde bulunulamaz. 
Uzlaşma komisyonlarının teşkili 
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren alacaklara ilişkin uzlaşma taleplerinin değerlendirilmesi 

için, Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Uzlaşma Komisyonları ve Merkezi Uzlaşma Komisyonu kurulur. 
(2) Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Uzlaşma Komisyonları üç üyeden oluşur. Başmüdür veya 

görevlendireceği Başmüdür Yardımcısı Komisyonun başkanıdır. Diğer iki üye Şube Müdürü, Gümrük Müdürü, 
Müdür Yardımcısı, Şef ve Muayene Memuru arasından Başmüdür tarafından belirlenir. 

(3) Merkezi Uzlaşma Komisyonu üç üyeden oluşur. Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı 
Komisyonun başkanıdır. Diğer iki üye, Gümrükler Genel Müdürü, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü ve bu 
genel müdürlüklerin ilgili Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı arasından Müsteşar tarafından belirlenir. 

(4) Komisyonlar üyelerinin tamamının katılımıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. 
(5) Komisyon başkan ve üyelerinin herhangi bir nedenle görevlerinin başında bulunmamaları halinde, bunlara 

vekâlet edenler komisyonda görev yapar. 
(6) Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerinde, aynı gün görüşülecek birden fazla uzlaşma talebinin tümü için 

bir uzlaşma komisyonu oluşturulur. 
Uzlaşma komisyonu başkanlarının sorumluluğu 
MADDE 8 – (1) Uzlaşma komisyonlarının başkanları; 
a) Komisyonların usulüne uygun oluşturulmasını, 
b) Komisyon çalışmalarının mevzuata uygunluğunu, 
c) Komisyon çalışmalarının gizliliğini, 
ç) Komisyon çalışmalarının hızlı ve güvenli sonuçlandırılmasını, 
temin eder ve gerekli tedbirleri alır. 
Uzlaşma komisyonlarının yetkisi 
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren başvurularda; konusu 500.000. – TL’ye kadar olanlar (bu 

tutar dâhil) için Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Uzlaşma Komisyonları, 500.000. – TL’yi aşanlar için ise 
Merkezi Uzlaşma Komisyonu yetkilidir. 

(2) Uzlaşmaya konu aynı nitelikteki alacakların birden fazla Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı 
Gümrük Müdürlüklerine ilişkin olması durumunda, uzlaşmaya ilişkin talepler, Merkezi Uzlaşma Komisyonunun 
yetkisine giren alt tutarı aşmamak kaydıyla, uzlaşmaya esas alacak tutarının en çok olduğu Gümrük ve Muhafaza 
Başmüdürlüğünde oluşturulacak uzlaşma komisyonu tarafından sonuçlandırılır. 

(3) Uzlaşma komisyonlarının yetki alanlarına ilişkin tutarların tespitinde, 
a) Her bir kalem eşyaya ilişkin gümrük vergileri ile vergi aslına bağlı kesilen cezalar toplamı, 
b) Beyanname kapsamında birden fazla kalem olması halinde, tutar tespitinde kalemlere tereddüp eden 

alacaklar toplamı, 
c) Aynı nitelikteki alacaklara ilişkin işlemlerin birden fazla olması halinde alacakların tümü, 
dikkate alınır. 
(4) Vergi aslına bağlı olmayan cezalar ile usulsüzlük cezalarının ayrı ayrı dikkate alınması esastır. Aynı 

nitelikteki para cezalarının birden fazla olması halinde, tutar tespitinde para cezalarının toplamı dikkate alınır. 
(5) Birinci fıkrada belirtilen tutarların tespitinde fer’i alacaklar dikkate alınmaz. 
(6) Birinci fıkrada belirlenen rakamlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Başvurunun Şekli, Süresi ve Usul Yönünden Đncelenmesi 

Başvurunun şekli 
MADDE 10 – (1) Uzlaşma talebinde bulunabilmek için, 12 nci maddede belirtilen kişiler tarafından EK-3’te 

yer alan forma uygun olarak, uzlaşmaya yetkili komisyonların sekretarya hizmetlerini yürütmekle görevli birimine 
dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçe taahhütlü posta ile de gönderilebilir. 

(2) Đştirak sebebiyle ceza tatbik edilenlerin her biri uzlaşma talebinde bulunabilir. Bu fıkra kapsamında 



 

3 

 

uzlaşma talebinde bulunulması ve uzlaşmanın vaki olması durumunda; uzlaşma, sadece başvuruda bulunanlar için 
hüküm ifade eder. 

(3) Uzlaşma başvurusunun yetkili komisyonlar dışındaki gümrük idarelerine yapılmış olması halinde, talep 
derhal yetkili uzlaşma komisyonuna iletilir. 

(4) Aynı nitelikteki alacakların birden fazla gümrük müdürlüğünde veya başmüdürlük bağlantılarında yapılan 
işlemlere ilişkin olması halinde söz konusu alacakların toplamı tek bir uzlaşmaya konu olabilir. Bu durumda yükümlü 
tarafından yetkili uzlaşma komisyonuna başvurulması esas olmakla birlikte, uzlaşmaya konu alacaklara ilişkin detaylı 
bilgilerin verilmesi şartıyla, işlemin yapıldığı gümrük idarelerinden herhangi birine de başvurulabilir. 

Başvuru süresi 
MADDE 11 – (1) Uzlaşma talepleri, henüz itiraz başvurusu yapılmamış gümrük vergileri ve vergi aslına bağlı 

olsun ya da olmasın tüm para cezalarının yükümlüye veya ceza muhatabına tebliği tarihinden itibaren Kanunun 242 
nci maddesinde belirtilen onbeş günlük itiraz süresi içinde yapılır. 

Uzlaşma talebinde bulunabilecek kişiler 
MADDE 12 – (1) Yükümlünün kendisi veya Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temsilcisi, küçükler ve 

kısıtlılar adına ise bunları temsile yetkili gerçek kişiler uzlaşma talebinde bulunabilir. 
Uzlaşma talebinin incelenmesi 
MADDE 13 – (1) Uzlaşmaya ilişkin talepler, uzlaşma komisyonun sekreterya hizmetlerini yürüten birimi 

tarafından öncelikle ve ivedilikle usul yönünden incelenir. Yapılan incelemede; 
a) Başvuru sahibinin başvuruda bulunma yetkisini haiz olup olmadığı, 
b) Başvurunun süresi içinde yapılıp yapılmadığı, 
c) Alacağın uzlaşma kapsamına girip girmediği, 
ç) Uzlaşmanın, komisyonun yetkisi içinde bulunup bulunmadığı, 
hususları değerlendirilir. Usule ilişkin koşulları taşımadığı anlaşılan talepler değerlendirilmez ve bu durum 

ilgilisine yazıyla veya elektronik yolla tebliğ edilir. 
(2) Usule ilişkin eksikliklerin giderilebilir nitelikte olması halinde, yükümlüye eksikliklerin tamamlanması için 

başvuru süresinin sonuna kadar süre verilir. Başvuru süresinin sonunda uzlaşma başvurusunda bulunulmuş olması ve 
usule ilişkin eksikliklerin giderilebilir nitelikte olması halinde üç iş günü ek süre verilir. Verilen sürenin sonunda 
eksikliklerin tamamlanmaması halinde talep reddedilir. 

(3) Uzlaşma talebinin kabul edilmemesine ilişkin idari işlem itiraz veya yargı yoluna açık olup genel usullere 
göre dava konusu edilebilir. 

(4) Uzlaşma başvurusunda usule ilişkin bir eksiklik olmaması halinde sekretarya hizmetlerini yürüten birim 
tarafından söz konusu alacaklara ilişkin işlem dosyasının bir örneği ilgili gümrük idaresinden derhal temin edilir. 

(5) Sekretarya tarafından uzlaşmaya konu alacağa ilişkin yapılan işlemler ve ihtilafın geçirdiği aşamalara 
ili şkin bilgi notu hazırlanarak derhal komisyona iletilir. 

(6) Uzlaşma talep edilen alacak için“Ek Tahakkuk ve Kesinleşmiş Vergi Borcu Takip Programı/Ceza Kararları 
ve Kesinleşmiş Vergi Borcu Takip Programı”nda güncelleme yapılarak uzlaşma talebi yapıldığına dair statü seçilir. 

Uzlaşma talebinin sonuçları 
MADDE 14 – (1) Uzlaşma talebinde bulunulması halinde, itiraz veya dava açma süresi durur. Uzlaşmanın 

vaki olmaması veya temin edilememesi halinde, süre kaldığı yerden işlemeye başlar. Ancak sürenin bitimine üç 
günden az kalmış olması halinde, süre üç gün uzar. 

(2) Süresi içinde uzlaşma talebinde bulunan yükümlü, uzlaşma talep ettiği alacaklar için, başvurusuna ilişkin 
süreç sonuçlanmadan itiraz veya dava yoluna gidemez. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Uzlaşma Komisyonunca Yapılacak Çalışmalar 

Uzlaşma görüşmelerinde bulunabilecek kişiler 
MADDE 15 – (1) Uzlaşma komisyonu görüşmelerine, yükümlünün bizzat katılması esastır. Kanunun 5 inci 

maddesinde belirtilen temsilcisi, küçükler ve kısıtlılar adına bunları temsile yetkili kişiler de komisyon görüşmelerine 
katılabilir. 

(2) Yükümlü, uzlaşma görüşmelerinde, varsa dolaylı temsile yetkili gümrük müşavirini bulundurabilir. 
Uzlaşmaya konu alacaklar, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından yapılan işlemlere ilişkin olması halinde, bu 
müşavirler de uzlaşma görüşmelerinde bulundurulabilir. 

(3) Uzlaşma komisyonlarına yükümlünün kendisi hariç, yükümlü ile birlikte katılabilecek kişi sayısı üçü 
geçemez. 

(4) Đkinci fıkrada belirtilen kişiler; uzlaşma komisyonu toplantısına görüşlerini açıklamak üzere katılabilir, 
uzlaşma ile ilgili tutanaklara imza atamaz. 

Uzlaşma görüşmelerinin yapılması 
MADDE 16 – (1) Uzlaşma talebinin usulüne uygun yapıldığının anlaşılması halinde, uzlaşma ile ilgili olarak 
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yapılacak görüşmelere katılınması hususu, EK-4’e uygun düzenlenen uzlaşma davetiyesi ile en az beş gün önceden 
yazıyla veya uzlaşma talebi dilekçesinde belirtilen e-posta adresine elektronik yolla 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı 
Tebligat Kanunu hükümlerine göre komisyon sekretaryası tarafından yükümlüye tebliğ edilir. Yükümlünün istemesi 
halinde beş günlük süreye bağlı kalınmaksızın daha önceki bir tarih, uzlaşma günü olarak belirlenebilir. 

(2) Tebliğ tarihini ve imzayı muhtevi tebliğ alındısı uzlaşma dosyasına konulur. Tebligatın elektronik yolla 
yapılması halinde, buna ilişkin kayıt örnekleri dosyasında muhafaza edilir. 

(3) Yükümlünün uzlaşma davetiyesinde belirtilen yer, tarih ve saatte toplantıya katılması halinde uzlaşma 
görüşmelerine başlanır. 

(4) Yapılan görüşme sonucunda uzlaşma sağlandığı takdirde uzlaşma komisyonu durumu EK-5’e uygun 
olarak üç nüsha düzenlenen tutanakla tespit eder. Bu tutanağın üç nüshası da komisyonun başkan ve üyeleri ile 
yükümlü tarafından imzalanır. Ayrıca tutanak üzerine imza alınarak yükümlüye derhal tebliğ edilir ve bir nüshası 
ilgilisine verilir. Bir nüshası gerekli işlem yapılmak üzere derhal ilgili gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne veya 
gümrük müdürlüğüne gönderilir. Bir nüshası da uzlaşma komisyonunda oluşan dosyada saklanır. 

(5) Uzlaşma temin edilemediği hallerde temin edilememe nedeni belirtilmek suretiyle komisyonca EK-6’ya 
uygun olarak üç nüsha tutanak düzenlenir. Tutanağın bir nüshası yükümlüye verilir. Yükümlünün uzlaşma davetine 
icabet etmemesi veya tutanağı almaktan imtina etmesi halinde tutanağın iki örneği, gereği yapılmak üzere derhal ilgili 
gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne veya gümrük müdürlüğüne gönderilir. Bir nüshası da uzlaşma komisyonunda 
tutulan dosyada saklanır. Yükümlünün uzlaşma davetine icabet etmemesi veya tutanağı imzalamaktan imtina etmesi 
hallerinde kendisine ayrıca tebligat yapılmaz. 

(6) Uzlaşmanın vaki olmaması halinde; komisyonun nihai teklifi EK-7’ye uygun olarak tutanağa geçirilir ve 
bir nüshası yükümlüye verilir. Yükümlü, 14 üncü maddede belirtilen hususlar dikkate alınmak kaydıyla, Kanunun 242 
nci maddesinde belirtilen sürenin son günü mesai saati bitimine kadar komisyonun nihai teklifini kabul ettiğini bir 
dilekçe ile ilgili gümrük müdürlüğüne bildirdiği takdirde, bu tarih itibariyle uzlaşma vaki olmuş sayılır ve buna göre 
işlem tesis edilir. 

(7) Komisyon çalışmaları sırasında düzenlenen tutanakların yükümlü tarafından imzalanarak bir nüshasının 
yükümlüye verilmesi tebliğ hükmündedir. Bu durumlarda, yükümlüye ayrıca tebligat yapılmaz. 

(8) Uzlaşma Komisyonlarınca, uzlaşmanın vaki olması, uzlaşmanın vaki olmaması veya uzlaşmanın temin 
edilememesine ilişkin hususların tutanağa geçirilmesi ile yetinilir.  Tutanaklara geçirilen kararların gerekçesi ayrıca 
belirtilmez. 

(9) Söz konusu tutanağın düzenlenmesini müteakip “Ek Tahakkuk ve Kesinleşmiş Vergi Borcu Takip 
Programı/Ceza Kararları ve Kesinleşmiş Vergi Borcu Takip Programı”nda alacağın statüsü “Uzlaşıldı” veya 
“Uzlaşılamadı” olarak seçilerek işlem kapatılır. 

Uzlaşma gününün ertelenmesi 
MADDE 17 – (1) Belirlenen uzlaşma günü bildirildikten sonra komisyonun o gün toplanamayacağının 

anlaşılması halinde yeni bir uzlaşma günü belirlenerek yükümlüye bildirilir. 
(2) Yükümlü tarafından makul gerekçelerle katılım sağlanamayacağının toplantı başlamadan önce komisyona 

bildirilmesi şartıyla ve bir defaya mahsus olmak üzere toplantı, yükümlüye daha sonra bildirilecek bir tarihe 
ertelenebilir. 

(3) Uzlaşma görüşmelerinin belirlenen günde sonuçlandırılamaması veya daha ayrıntılı bir inceleme veya 
araştırma yapılmasını gerektirmesi halinde toplantıya, aynı gün veya sonradan belirlenerek yükümlüye bildirilecek bir 
başka tarihte devam edilir. 

(4) Đkinci ve üçüncü fıkrada belirtilen hususlar komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanan bir tutanakla 
tespit olunur ve bu tutanak uzlaşma dosyasında saklanır. 

Uzlaşma işlemlerinin süresi 
MADDE 18 – (1) Yükümlünün uzlaşma talebi, dilekçenin ilgili uzlaşma komisyonu kayıtlarına girdiği 

tarihten itibaren azami 30 gün içinde sonuçlandırılması esastır. Ancak, 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen 
nedenlere bağlı olarak belirtilen süre aşılabilir. Bu durumda, söz konusu inceleme ve araştırmanın tamamlanmasına 
kadar Komisyon çalışmalarına devam eder. 

Uzlaşmanın sonuçları 
MADDE 19 – (1) Uzlaşmaya ilişkin toplantı sonucunda uzlaşma vaki olmamışsa bu husus, uzlaşma vaki 

olmuşsa uzlaşılan tutarlar ilgili gümrük müdürlüğüne bildirilir. 
(2) Para cezalarının uzlaşmaya konu olması ve uzlaşmanın vaki olması halinde, uzlaşmaya konu cezalar, 

7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinin uygulanmasında dikkate alınmaz. 

Sekretarya hizmetleri 
MADDE 20 – (1) Uzlaşma komisyonlarının sekretarya hizmetleri; merkezde Gümrükler Genel Müdürlüğü, 

taşrada ise Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerinin idare amirleri tarafından belirlenecek birimler tarafından 
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yürütülür. 
 
 
 

BEŞĐNCĐ BÖLÜM 
Uzlaşmanın Sonuçları 

Uzlaşmanın kesinliği 
MADDE 21 – (1) Uzlaşma vaki olduğu takdirde gümrük uzlaşma komisyonlarının düzenleyecekleri uzlaşma 

tutanakları kesin olup, gereği ilgili gümrük müdürlüğünce derhal yerine getirilir. 
(2) Uzlaşma tutanağının ilgili gümrük idaresine intikali üzerine, tahakkuk ve tebliğ edilmiş olan gümrük 

vergileri ve/veya kesilen para cezaları uzlaşılan tutarlara göre düzeltilir. 
(3) Üzerinde uzlaşılan ve tutanakla tespit edilen hususlar dâhil olmak üzere, bu Yönetmelik kapsamında 

oluşturulan komisyonların tüm çalışmaları ve işlemleri hakkında yükümlü veya cezanın muhatabı ya da idare 
tarafından dava açılamaz, hiçbir mercie şikayet veya itirazda bulunulamaz, herhangi bir idari inceleme, araştırma ve 
soruşturmaya konu edilemez, geri verme ve kaldırma talebinde bulunulamaz. 

(4) Uzlaşma komisyonu çalışmaları gizlidir. 
Đtiraz ve kanun yolu 
MADDE 22 – (1) Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi hallerinde yükümlü, tahakkuk eden ve 

kendisine tebliğ edilen alacaklara, uzlaşmanın vaki olmadığına dair düzenlenen ve kendisine tebliğ olunan tutanağın 
tebliğinden itibaren 14 üncü maddede belirtilen esaslar çerçevesinde itiraz/dava yoluna gidebilir. 

(2) Đtiraz ve dava yoluna ilişkin hususlar gümrük mevzuatında belirtilen genel hükümlere tabidir. 
(3) Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi hallerinde, aynı alacaklar için yeniden uzlaşma 

talebinde bulunulamaz. 
Uzlaşılan cezalarda indirilmeyecek haller 
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca üzerinde uzlaşılan cezalar hakkında 30/3/2005 tarihli ve 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesi uyarınca ayrıca peşin ödeme indiriminden yararlanılamaz. 
Ödeme 
MADDE 24 – (1) Uzlaşma konusu yapılan alacaklar, uzlaşma gerçekleştiği takdirde, uzlaşma tutanağının 

tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. 
(2) Uzlaşılan tutarın belirtilen süre içinde ödenmemesi veya tecil/taksitlendirmeye konu edilmemesi halinde 

uzlaşma vaki olmamış sayılır. Bu durumda, uzlaşmaya konu edilen alacak, genel usullere göre tahsil edilir. 
(3) Uzlaşılan vergilerin ilgili olduğu gümrük beyannamelerinin tescil tarihinden itibaren uzlaşma tutanağının 

imzalandığı tarihe kadar geçen süre için, uzlaşılan tutar üzerinden 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında gecikme faizi 
uygulanır. 

ALTINCI BÖLÜM 
Đtiraz ve Uzlaşma Hakkının Aynı Anda Kullanılmaması ve Teminatlı Đşlemler 

Đtiraz ve uzlaşma hakkının aynı anda kullanılmaması 
MADDE 25 – (1) Yükümlü, kendisine tebliğ edilen alacaklar için Kanunun 242 nci maddesinde düzenlenen 

itiraz hakkı ile 244 üncü maddesinde düzenlenen uzlaşma hakkını aynı anda kullanamaz. Uzlaşmaya konu edilen 
alacaklar, uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde Kanunun 242 nci maddesi çerçevesinde itiraza 
konu olabilir. Ancak, itiraza konu edilmiş alacaklar için uzlaşma talebinde bulunulamaz. 

Teminatlı Đşlemler 
MADDE 26 – (1) Gümrüklü yer ve sahalarda bulunan eşyaya ilişkin tahakkuk eden alacaklara ilişkin yükümlü 

tarafından uzlaşma talebinde bulunulması halinde, ayrıca talep edilmesi şartıyla, tahakkuk eden alacaklar teminata 
bağlanarak eşya yükümlüsüne teslim edilebilir. 

(2) Yükümlüsüne teslim edilen eşyaya terettüp eden alacaklar için uzlaşmanın vaki olması halinde, uzlaşılan 
tutar teminattan mahsup edilir. Uzlaşılan tutarın yükümlü tarafından nakden ödenmesi halinde ise teminat iade edilir. 

(3) Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde ise genel hükümlere göre işlem yapılır. 
YEDĐNCĐ BÖLÜM 

Son Hükümler 
Yürürlük 
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik 31/8/2011 tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. 
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                              GÜMRÜK VERGĐLERĐ 

 
 
 
 

 Gümrük Vergisi 

 Đlave Gümrük Vergisi 

 Tek ve Maktu Vergi 

 Dampinge Karşı Vergi 

 Subvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi 

 Katma Değer Vergisi 

 Özel Tüketim Vergisi 

 Ek Mali Yükümlülük 

 Toplu Konut Fonu 

 Tütün Fonu 

 Ek Fon 

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu 

Çevre Katkı Payı  

 Telafi Edici Vergi(Đhracat) 

TRT Bandrol Ücreti(Ticari olmayan eşya için)  
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PARA CEZALARI 
 
 
 
 

 Kanun Adı  Maddeleri 

 4458 sayılı Gümrük Kanunu  234,235,236,237,238,239,241 

 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesine Hakkında 
Kanun 

 4 

 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu  51 

 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu  16 
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  UZLAŞMA KOM ĐSYONU BAŞKANLI ĞINA 
                                             
      
 

UZLAŞMA TALEB ĐNDE BULUNANIN 

ADI VE SOYADI/FĐRMA UNVANI : 

T.C. KĐML ĐK NO.SU/VERGĐ NO.SU : 

AÇIK ADRESĐ : 

 ĐŞ TELEFON VE FAKS NO. : 

CEP TELEFON NO. : 

E-POSTA ADRESĐ : 

  

BEYANNAME/BELGE/KARARIN 1 

TARĐH VE SAYISI : 

GÜMRÜK ĐDARESĐ : 

TAHAKKUKUN TEBL ĐĞ TARĐHĐ : 

            Yukarıda ilgili oldukları beyanname/belge/karar tarih ve sayılarını, aşağıda vergi ve 
ceza türleri ile tutarlarını belirttiğim tahakkuklar üzerine Gümrük Kanununun 244 üncü 
maddesi gereğince uzlaşmak istiyorum.  
            Dilekçemin kabulü ile komisyona davet edileceğim gün ve saatin bildirilmesini arz 
ederim. 
 …/…/……. 
Yükümlü  veya Temsilcisinin2 Đmzası 

UZLAŞMA TALEP EDĐLEN ALACAK B ĐLGĐLERĐ 

Beyanname/Belge/Karar Alacağın 

Tarih Sayı Türü Tutarı Toplamı 

     

     

     

     

     

Alacak Toplamı (TL): 

 
 

                                                 
1Aynı konuda birden fazla beyanname/belge/karar bulunması halinde bu tablo ekli liste şeklinde düzenlenecektir.  
2 Temsile ilişkin belgeler bu dilekçeye eklenecektir. 
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UZLA ŞMA DAVET ĐYESĐ 
 
 

T.C. 
GÜMRÜK VE TĐCARET BAKANLIĞI 

…………………….Müdürlüğü 
 

Sayı :      
Konu : Uzlaşma Davetiyesi 

 
 

SAYIN 
(........................................................... …/……….) 

 
Đlgi: …………tarihli uzlaşma talep dilekçeniz. 
 
Hakkınızda tebliğ edilmiş/kesilmiş olan ..........ek tahakkuklara/para cezalarına istinaden, 
uzlaşma talebinizi Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğine uygun şekilde ve süresi içerisinde yapmış 
olduğunuz anlaşılmıştır. 
 
Uzlaşma görüşmesi aşağıda gösterilen yer ve zamanda yapılacaktır. Bu toplantıya; gösterilen 
yer, tarih ve saatte bizzat katılmanız icap etmektedir. 
 
Bu davetiyeye icap etmediğiniz takdirde uzlaşma temin edilememiş sayılacaktır. Bu takdirde 
aynı alacaklar için yeniden uzlaşma talebinde bulunmanız kanunen mümkün değildir. 
 
Bilginizi rica ederim. 
 

 
   ĐMZA 
Đsim/Unvan 

 
 
 
Uzlaşmanın Yapılacağı Yer  :  
Tarih     :  
Saat     :  
Uzlaşmaya Konu Vergi ve Cezalar :  
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UZLA ŞMA TUTANA ĞI 

 
T.C. 

GÜMRÜK VE TĐCARET BAKANLIĞI 
………………… Müdürlüğü 

 
UZLAŞMA TUTANAĞININ:              (UZLAŞILAN) 
Tarihi  : …/…/…..  
Sayısı   : 
Dosya No :  

 
YÜKÜMLÜNÜN    : 
Adı Soyadı veya Unvanı    : 
Adresi       : 
Vergi Numarası/T.C.Kimlik Numarası         :     

 
Aşağıda isimleri yazılı Başkan ve Üyelerden teşekkül eden komisyonumuz yükümlünün 
iştirakiyle …/…/….. günü saat  …:…’da toplanmış, yükümlü tarafından ileri sürülen hususlar 
tahakkuk dosyasını inceleyen komisyonumuzca uygun görüldüğünden yapılan tahakkukun 
aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesine oy birliği/oy çokluğu ile karar verilerek uzlaşmaya 
varılmıştır. 

Vergi ve 
Cezanın Nev’i 

Tahakkukun/Ceza 
Kararının Tarih Sayısı 

Alacak 
Miktarı 

Uzlaşılan 

   Rakamla Yazıyla 
     
     
     
 Toplam     
 
Açıklama: Kamu alacağının sürüncemede kalmadan ödenebilmesi için mükellefin durumu 
göz önünde bulundurularak yukarıdaki miktarda uzlaşmaya varılmıştır. 
 
Đş bu uzlaşma tutanağı (3) nüsha olarak tanzim edilmiş olup okunarak doğruluğu anlaşıldıktan 
sonra müştereken imza altına alınmıştır. 
 
NOT: Uzlaşılan vergilere ilişkin gecikme faizi ayrıca hesaplanacaktır. Uzlaşılan vergi ve cezalar ile gecikme 
faizleri uzlaşma tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenecektir. Uzlaşılan tutarın belirtilen süre içinde 
ödenmemesi halinde uzlaşma vaki olmamış sayılacaktır. Uzlaşılan hususlar hakkında dava açılamaz, hiçbir 
mercie şikayet veya itirazda bulunulamaz. 
 
Bu tutanağın bir nüshasını .../…/….. tarihinde aldım.  
Yükümlü/Vekili 
 
 

ĐSĐM ĐSĐM ĐSĐM ĐSĐM 
Komisyon Başkanı Üye Üye Yükümlü 

ĐMZA ĐMZA ĐMZA ĐMZA 



 
EK-6 

 
T.C. 

GÜMRÜK VE TĐCARET BAKANLIĞI 
……………….. Müdürlüğü 

 
 
UZLAŞMA TUTANAĞININ:         (TEMĐN EDĐLEMEYEN) 
Tarihi  : …/…/…..  
Sayısı   : 
Dosya No :  

 
YÜKÜMLÜNÜN    : 
Adı-Soyadı veya Unvanı    : 
Adresi       : 
Vergi Numarası/T.C.Kimlik Numarası :      

 
Aşağıda isimleri yazılı Başkan ve Üyelerden teşekkül eden komisyonumuz …/…/…… günü 
saat  …:…’da toplanmış, ancak uzlaşma talep eden yükümlünün  uzlaşma toplantısına icabet 
etmemesi/uzlaşma tutanağını imzalamaması/ihtirazi kayıtla imzalamak istemesi nedeniyle 
uzlaşma temin edilememiştir.   
 

Vergi ve 
Cezanın 
Nev’i 

Tahakkukun/ 
Ceza kararının 
Tarih Sayısı 

Tahakkuk Eden 
Verginin/Cezanın 

Miktarı 

Komisyonun Teklif Ettiği Miktarlar  
(Nihai Teklif) 

   Rakamla Yazıyla 
     
     
     
     
     
     
     
 Toplam     
 
 
Đş bu uzlaşma tutanağı (3) nüsha olarak tanzim edilmiş olup okunarak doğruluğu anlaşıldıktan 
sonra müştereken imza altına alınmıştır. 
 
 

ĐSĐM ĐSĐM ĐSĐM 
Komisyon Başkanı Üye Üye 

ĐMZA ĐMZA ĐMZA 
 
 
Yükümlü/Vekil (Tutanağı imzalayan ve bir nüshasını tebellüğ eden) 
 
 

 



 
 

EK-7 
 

T.C. 
GÜMRÜK VE TĐCARET BAKANLIĞI 

…………………….Müdürlüğü 
 
UZLAŞMA TUTANAĞININ:            (UZLAŞILAMAYAN) 
Tarihi  : …/…/…..  
Sayısı   : 
Dosya No :  

 
YÜKÜMLÜNÜN    : 
Adı Soyadı veya Unvanı    : 
Adresi       : 
Vergi Numarası/T.C. Kimlik Numarası :      

 
Aşağıda isimleri yazılı Başkan ve Üyelerden teşekkül eden komisyonumuz yükümlünün 
bizzat iştirakiyle …/…/….. günü saat  …:…’da toplanmış, yapılan uzlaşma görüşmesinde 
yükümlü tarafından ileri sürülen hususlar ve talep edilen miktarlar Komisyonumuzca kabul 
edilmediğinden uzlaşmaya varılamamıştır. Ancak, Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği hükümleri 
uyarınca, yükümlünün komisyonun teklif ettiği nihai miktarları kabul ettiğini dava açma 
süresinin son günü mesai bitimine kadar bir dilekçe ile ilgili gümrük müdürlüğüne bildirdiği 
takdirde, bu tarih itibariyle uzlaşma vaki olmuş sayılacak ve buna göre işlem tesis edilecektir. 
 

Vergi ve 
Cezanın Nev’i 

Tahakkukun/ 
Ceza Kararının 

Tarih Sayısı 

Alacak 
Miktarı 

Komisyonun Teklif Ettiği Miktarlar  
(Nihai Teklif) 

   Rakamla Yazıyla 
     
     
     
     
     
     
     
 Toplam     

 
Đş bu uzlaşma tutanağı (3) nüsha olarak tanzim edilmiş olup okunarak doğruluğu anlaşıldıktan 
sonra müştereken imza altına alınmıştır. 
 
 

ĐSĐM ĐSĐM ĐSĐM 
Komisyon Başkanı Üye Üye 

ĐMZA ĐMZA ĐMZA 
 
Yükümlü/Vekil (Tutanağı imzalayan ve bir nüshasını tebellüğ eden) 
 


