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 Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınan muhtelif yazılardan 27.08.2011 
tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Uzlaşma 
Yönetmeliğinde 14.01.2020 tarihinde yapılan değişiklik sonrasında uygulamada çeşitli 
tereddütler olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle aşağıda yer alan hususların izah edilmesi gereği 
doğmuştur. 
 
 Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 13/6 maddesinde uzlaşma talebinde bulunulan 
alacakla ilgili olarak hesap hatası yapıldığının gümrük idaresi tarafından tespit edilmesi 
halinde, ilgili kararda gerekli düzeltmeler yapılarak düzeltilmiş kararın gerekçesi ile birlikte 
yükümlüye tebliğ edileceği ve uzlaşma görüşmelerinin düzeltilmiş tutar üzerinden yapılacağı; 
görüşme sonucunda uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde yapılacak 
itiraz başvurusunun düzeltilmiş tutar üzerinden yapılacağı düzenlenmiştir. 
 
 Bu kapsamda anılan madde uyarınca gümrük idaresince düzenlenen ek tahakkukun/ 
ceza kararının hatalı düzenlendiği her durumda uzlaşma başvurusuna konu kararın 
düzeltilmesi gerekmektedir. Yükümlü tarafından dilekçe ile kararın hatalı düzenlendiğinin 
öne sürülmesi durumunda kararın hatalı olduğu gümrük idaresinin bilgisi dahilinde 
olacağından aynı şekilde işlem tesis edilmelidir. 
 
 25’inci maddesinde yükümlünün, kendisine tebliğ edilen alacaklar için Kanunun 242 
nci maddesinde düzenlenen itiraz hakkı ile 244 üncü maddesinde düzenlenen uzlaşma 
hakkının aynı anda kullanılamayacağı; uzlaşmaya konu edilen alacakların, uzlaşma 
başvurusundan feragat edilmesi, uzlaşma talebinin reddedilmesi, uzlaşmanın vaki olmaması 
veya temin edilememesi halinde Kanunun 242 nci maddesi çerçevesinde itiraza konu 
olabileceği; itirazın henüz sonuçlandırılmamış olması kaydıyla alacağın tebliğ tarihinden 
itibaren onbeş gün içinde gümrük vergileri ve idari para cezaları için uzlaşma talebinde 
bulunulabileceği düzenlenmiştir. 
 
 Gümrük Kanunun 244/1 maddesinde yer alan uzlaşma talebinin, henüz itiraz 
başvurusu yapılmamış veya itiraz edilmiş olmakla birlikte itirazı henüz sonuçlandırılmamış 
gümrük vergileri ve idari para cezaları için, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde 
yapılacağı hükmü dikkate alınarak kararın tebliğinden itibaren 15 gün geçmesi halinde 
uzlaşma talebinin reddedilmesi gerektiği; süresinde yapılmış bir itiraz başvurusunun olması  



 
 
 
 
durumu hariç olmak üzere Kanunun 242’nci maddesinde yer alan 15 günlük süre geçmiş 
olacağından yükümlünün itiraz hakkının da bulunmadığı dikkate alınmalıdır. 
 
 Aynı şekilde 244/1 uyarınca itiraza konu edilerek itirazı sonuçlandırılan kararlar için 
uzlaşma başvurusunda bulunulamaz. 
 
 Bu nedenle: 
 
 - Kararların mevzuata uygun olarak düzenlenmesinde azami dikkatin gösterilmesi, 
 
 - Yükümlünün uzlaşmaya başvurmak istediği ancak kararın hatalı düzenlendiğini ileri 
sürdüğü durumlarda itiraz yerine 13/6 hükmü dikkate alınarak hatalı kararların düzeltilmesi, 
 
 - İtirazın henüz sonuçlandırılmamış olması kaydıyla alacağın tebliğ tarihinden itibaren 
onbeş gün içinde uzlaşma talebinde bulunulması durumunda yükümlü itirazından vazgeçmiş 
olacağından Tahsilat Takip Programına işlenen itiraz kararlarının iptal edilmesi, 
 
 - Uzlaşma başvurusundan feragat edilmesi, uzlaşma talebinin reddedilmesi, 
uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde Kanunun 244/1 maddesi uyarınca 
242’nci maddede yer alan süre kaldığı yerden işlemeye başlayacağından yükümlünün itiraz 
etmek istemesi halinde yeni bir itiraz başvurusunda bulunması gerekmektedir. 
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