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ÖZET
Uzlaşma, vergi idaresi ile mükellefler arasında çıkan uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözüm yöntemlerinden
birisidir. Türk vergi sisteminde bu yönteme uygulamada sıklıkla başvurulmaktadır. Mükellefler haklarında
başlayan vergi incelemesinden sonra, ister inceleme sonuçlanmadan (tarhiyat öncesi uzlaşma) isterse de incelme
sonuçlandıktan sonra (tarhiyat sonrası uzlaşma) bu yönteme başvurabilmektedirler. Uzlaşma talebinin şekli,
verilecek süre, oluşturulacak komisyonun şekli ve yetkisi, alınan kararın hukuki geçerliliği gibi konular Vergi
Usul Kanunu ek m.1 ve devamı ile uzlaşma ile ilgili olarak çıkartılan yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
Uzlaşmanın hem Devlet hem de mükellefler açısından avantajları bulunmaktadır. Bununla birlikte, uygulama
şekli ve idareye verilen yetkinin belirli bir sınırı olmamasından dolayı bu uygulama vergilemede eşitlik ilkesi,
vergilerin ve cezaların kanuniliği gibi Anayasa’nın temel birtakım ilkelerini açıkça ihlal etmektedir. Bu durum
mükellef üzerinde olumsuz etkiler yaptığı gibi Devlete olan güveni de zedelemektedir.
Uygulanması hem idare hem de mükellefler açısından gerekli olan bu çözüm yönteminin belirli birtakım
kurallara dayanılarak uygulanması vergilendirme işlemlerinin her iki tarafı için de olumlu sonuçlar
doğuracaktır.
Bu kapsamda, bu tebliğde uzlaşmanın vergi hukukumuzdaki yeri belirtildikten sonra, hukuki niteliği ve konusu,
uzlaşma süreci ve şekli, tarafların hak ve yükümlülükleri üzerinde açıklamalar yapılacaktır. Tüm bu
açıklamalardan sonra da uzlaşma uygulaması ile ilgili eleştiriler ve önerilerde bulunulacaktır.
Uzlaşmanın konusu, tarhiyat öncesi uzlaşma, tarhiyat sonrası uzlaşma, uzlaşma
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ABSTRACT
Reconciliation is one of the means of peaceful settlement of disputes between tax administration and taxpayers.
This method is frequently applied in Turkish tax system. Taxpayers can use this method when a tax examination
started, either after the examination has not been concluded (reconciliation before the assessment) or after the
completion of the examination (after the assessment). The form of the request for reconciliation, the time to be
given, the form and authority of the commission, the legal validity of its decisions are regulated in Tax
Procedure Law No:213, additional article 1 and the other regulations on reconciliation.
Reconciliation has advantages both in terms of the State and taxpayers. Nevertheless, because of the lack of a
specific limit on the practice and administration of the administration, this practice clearly violates the
fundamental principles of the Turkish Constitution, such as the principle of equality in taxation, the principle
legality in taxation and punishment. This situation negatively affects the taxpayer and also damages the
confidence to the State.
Implementation of this solution method, which is necessary for both administration and taxpayers, should be
applied on the basis of certain rules, which will have positive results for both sides of the taxation process.
In this study, after clarification of the place of the reconciliation in taxation, the legal nature and the subject of
reconciliation shall be explained and reconciliation process, its formation, rights and obligations of the parties
will be examined. After all these explanations, criticisms and suggestions about the application of the consent
will be made.
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