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FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE ! 

 
 

İtilaflı Vergi Borçları İçin 5736 Sayılı Kanunla Getirilen Özel Uzlaşma Uygulaması 
  
 

27 Şubat 2008 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5736 sayılı 
Kanunla, mükelleflere, 31 Mart 2008 tarihine kadar başvurmak koşuluyla, ihtilaflı vergi 
borçlarının yeni bir uzlaşmaya konu edilmesi ve bu şekilde uzlaşılan tutarların da (18) ayda ve 
(18) eşit taksitte ödenebilmesi olanağı sağlanmıştır.  
 

4 Mart 2008 tarih ve 26806 sayılı Resmi Gazete’de 1 sıra  No.lu “5736 Sayılı Bazı Kamu 
Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliği” yayınlanmıştır. 
  
  5736 sayılı Kanunun 1 nci maddesi 27.02.2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin ihtilaflı ve 
uzlaşma safhalarında olup henüz kesinleşmemiş vergi borçlarını uzlaşma yolu ile yeniden 
yapılandırarak 18 ayda 18 eşit taksitte binde 2 faizi ile ödeme kolaylığı sağlamaktadır. 
   

Tebliğ, uzlaşma kapsamına giren ve girmeyen vergi ve cezaları hem vergi türü itibariyle hem 
de dönemi itibariyle saymıştır. 

 
   
Uzlaşma Kapsamına Giren Alacaklar Uzlaşma Kapsamına Girmeyen Alacaklar 
27.02.2008 tarihinden önceki dönemlere ilşikin  
- ikmalen 
- resen 
- idarece tarh edilen 
- Vergi 
- Resim  
- Harç 
- Fon 
- Vergi Ziyai C. 
- Usulsüzlük C. 
- Özel Usulsüzlük 
(Beyana dayanan vergilerde bu tarihten önce verilmesi 
gereken beyannamelere ilişkin tarhiyatlar) 
Bu tarhiyatlar için dava açılmış henüz kesinleşmemiş 
olması gerekir. 
Dava açma süresi geçmemiş olanlar (Tarhiyat öncesi 
veya sonrası uzlaşma aşamasında bulunanlar da 
kapsama dahildir.) 
Kapsamdaki vergi ve cezalar aşağıda belirtilmiştir. 
  
a-       Vergiler (Dava açılmış kesinleşmemiş veya dava 
açma süresi geçmemiş uzlaşma aşamasında olanlar 
dahil) 
1-       Kurumlar Vergisi 

-          Beyan ettiği vergileri ödememiş olanlar 
-          VUK. nun 344 ve Geçici 27 nci maddeleri 
uyarınca 3 kat vergi ziyaı cezası kesilen (iştirak halinde 
bir kat) ve buna bağlı vergi ve cezalar ile usulsüzlük ve 
özel usulsüzlük cezaları 
-          İL Özel İdareleri ve Belediyelere ait vergi resim 
ve harçlar 
-          Gümrük Vergileri 
-          İthalde alınan KDV ve Özel Tüketim Vergisi 
-          Kaynak kullanımı destekleme fonu kesintileri 
-          Trafik para cezaları 
-          SSK ve Bağ Kur Prim borcu olanlar 
-          213 sayılı Vergi Usul Kanunun 344 üncü ve 
geçici 27 nci maddeleri uyarınca üç kat kesilen Vergi 
ziyaı cezasının yargı kararı ile bir kat olarak 
değiştirilmek suretiyle onanmış olması halinde de bu 
tarhiyata konu vergi ve cezalar ile bunlara bağlı 
usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları uzlaşma kapsamı 
dahilinde değildir. 
-          Kaçakçılık suçu nedeniyle ceza mahkemelerine 
sevk edilen ya da yargılama aşamasında bulunan ve 
hapis cezasını gerektiren fiilerde, hapis cezaları bu 
yasadan yararlanamayacak. Örneğin; Naylon Fatura 
düzenleyenlerin ya da Naylon Fatura alanların, hapis 



             
2-       Gelir Vergisi 
3-       Katma Değer Vergisi (İthalde alınanlar Hariç)  
4-       Özel Tüketim Vergisi (İthalde alınanlar Hariç) 
5-       Damga Vergisi 
6-       Veraset ve İntikal Vergisi 
7-       Gider Vergileri (Banka ve Sigorta Vergisi – Özel 
İletişim Vergisi, Şans Oyunları Vergisi) 
8-       Harçlar  
9-       Fon Payı 
10-    Motorlu Taşıtlar Vergisi 
11-    Yürürlükte olmayıp, daha once ihtilaflı hale 
gelmiş Diğer Vergi, Resim, Harçlar) 
  
b-       Cezalar 
1-       Vergi Ziyaı Cezası (1 Kat, ve %50 oranında 
kesilenler) 
2-       Özel Usulsüzlük Cezaları (VUK Md.353- Mük 
Md.355 ve 2004 yılında kaldırılan Mük Md.354’e göre 
kesilenler) 
3-       Usulsüzlük Cezaları (VUK Md.352’ye göre 
kesilenler ) 
4-       01/01/1999 tarihinden önce yürürlükte bulunan 
kusur, ağır kusur ve kaçakçılık cezaları) 
  

cezaları affedilmeyecek. 
-          Yargı aşamasında bulunmayan ikmalen, re’sen 
ve idarece terh edilmiş, kesinleşmiş vergi , resim, harç, 
fon ve cezalar, uzlaşma yolu ile taksitlendirmeden 
yararlanamaz. 
  
- VUK 124 ncü madde çerçevesinde Maliye Bakanlığına 
şikayet yolu ile başvuranlar ile yargılamanın 
yenilenmesini isteyenler 5736 sayılı yasadan 
yararlanamazlar. 

  
Uzlaşma kapsamına giren borçlar ile uzlaşma talep süreleri ve başvuru şekli aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir.  
  

Dava Safhasında Kesinleşmemiş 
Olan Vergi Cezalar 

Uzlaşma Talebi Başvuru Süresi Başvuru Şekli 

1- Vergi mahkemelerinde dava açma 
süresi geçmemiş olanlar 

31 Mart 2008 
(* Dava açma süresi içinde) 

Dilekçe Ek 3 elden veya taahhütlü 
posta ile 

2- Vergi mahkemelerinde davası 
devam edenler 

31 Mart 2008 Dilekçe Ek 3 elden veya taahhütlü 
posta ile 

3- Vergi mahkemeleri kararı üzerine 
itiraz ve temyiz başvuru süreleri 
geçmemiş olanlar 

31 Mart 2008 
(* İtiraz veya temyiz başvuru süresi 

içinde) 

Dilekçe Ek 3 elden veya taahhütlü 
posta ile 

4- Bölge idare mahkemeleri ve 
danıştay nezdinde ihtilaflı olan veya 
karar düzeltme başvuru süreleri 
geçmemiş olanlar 

31 Mart 2008 
     (* Karar düzeltme başvuru            
                 süresi içinde) 

Dilekçe Ek 3 elden veya taahhütlü 
posta ile 

Uzlaşma Safhasında Olanlar     
1- 27.02.2008 tarihi itibariyle 
tarhiyat öncesi uzlaşma taleplerinde 
uzlaşma günü verilmiş olmakla 
birlikte henüz uzlaşma günü 
gelmemiş olanlar 

1- 213 sayılı VUK hükümlerine göre 
sonuçlandırılacaktır. 
2- En geç uzlaşma gününde uzlaşma 
komisyonuna dilekçe ile müracaat 
halinde 5736 sayılı Kanundan 
yararlandırılır. 

Dilekçe Ek 1 elden veya taahhütlü 
posta ile 

2- Diğer uzlaşma taleplerinde, henüz 
uzlaşma günü verilmemiş veya 
uzlaşma günü gelmemiş, vergi ve 
cezalar 

1- 213 sayılı VUK hükümlerine göre 
sonuçlandırılacaktır. 
2- En geç uzlaşma gününde uzlaşma 
komisyonuna dilekçe ile müracaat 
halinde 5736 sayılı Kanundan 
yararlandırılır. 

Dilekçe Ek 1 elden veya taahhütlü 
posta ile 

3- Uzlaşmanın vaki olmadığına dair 
tutanağa yazılan nihai teklifin kabülü 
için henüz süresi geçmemiş olan 
vergi ve cezalar 

Dava açma süresi içinde(tutanak 
tarihinden itibaren 15 gün) tarha 
yetkili vergi dairesine yazılı başvuru 

Dilekçe Ek 2 elden veya taahhütlü 
posta ile 



             
  
5736 sayılı Kanun ile getirilen uzlaşma sisteminden yararlanmak için henüz kesinleşmemiş veya 
henüz uzlaşması yapılmamış ihtilaflı vergi borcu bulunan mükelleflerin 31 Mart 2008 tarihine kadar 
bir dilekçe ile bağlı olduğu vergi dairesine müracaat etmeleri gerekir. 
 
 
 

Saygılarımızla,   
     
 
 

     Kanıt Yeminli Mali  
        Müşavirlik Limited  Şirketi 


