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İlgide kayıtlı yazıda özetle; 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 242 ve 244 üncü maddeleri 

uyarınca itiraz veya uzlaşma müessesesinden faydalanmak üzere başvuruda bulunmuş yükümlülerin 

ilgili ET/CK için 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanundan faydalanmak üzere Gümrük Müdürlüğüne müracaat etmesi halinde; 

-Yükümlünün uzlaşma/itiraz başvurusundan feragat ettiğine dair bir dilekçe aranıp aranmayacağı; 
 

-Böyle bir gereklilik yok ise, uzlaşma/itiraz değerlendirme sürecinin yapılandırma talebi 

sonuçlandırılıncaya kadar askıya alınarak, yapılandırmanın olumsuz sonuçlanması halinde 

değerlendirmeye devam edilip edilmeyeceği, 

hususlarında görüş talep edilmektedir. 
 

Bilindiği üzere, Gümrük Kanunu’nun 242/1 inci maddesinde, yükümlülerin kendilerine tebliğ 

edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir 

üst makama, üst makama yoksa aynı makama verecekleri bir dilekçe ile itiraz edebileceği, 

Aynı Kanunun 244 üncü maddesinde, 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, uzlaşma talebinde bulunulması 

hâlinde, itiraz veya dava açma süresinin duracağı, uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi 

hâlinde sürenin kaldığı yerden işlemeye başlayacağı, ancak sürenin bitimine beş günden az kalmış 

olması hâlinde sürenin beş güne tamamlanacağı düzenlenmiştir. 

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanunun "Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar" başlıklı 3'üncü 

maddesinin 1, 9 ve 10 uncu fıkraları; 



 

 

"(1)   Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla gümrük vergilerine ilişkin gümrük yükümlülüğü doğmuş ve 

idari itiraz süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan tahakkuklar hakkında da 

bu fıkra hükmü uygulanır. 

(9) Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla; uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda 

bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış, 

ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar da bu madde hükmünden yararlanır. 

(10) Bu madde hükmünden yararlanılması için madde kapsamına giren alacaklara karşı dava 

açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması şarttır." hükmünü 

amirdir. 

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 14/2 maddesinde ise süresi içinde uzlaşma talebinde bulunan 

yükümlünün, uzlaşma talep ettiği alacaklar için, kendisine uzlaşma davetiyesi yazısı tebliğ edilmeden 

önce, uzlaşmaya yetkili komisyonların sekretarya hizmetlerini yürütmekle görevli birimine, bir dilekçe 

ile başvurarak uzlaşma başvurusundan feragat edebileceği; başvurudan feragat edilmesi halinde, 

feragatin kabul edildiğinin tebliğinden itibaren, itiraz veya dava açma süresinin kaldığı yerden işlemeye 

devam edeceği ve aynı alacak için tekrar uzlaşma talebinde bulunulamayacağı düzenlenmiştir. 

Bu kapsamda, 7326 sayılı Kanunun 3/10 maddesinde yapılandırmadan yararlanmak için 

yükümlünün dava açmaması, açılmış davalardan vazgeçmesi ve kanun yollarına başvurmaması koşulu 

aranmakla birlikte, anılan Kanunda yapılandırma talebinin değerlendirilmesi için uzlaşma veya itiraz 

başvurusundan feragat etmesine ilişkin bir hüküm bulunmamakta olup yapılandırma başvurusu 

sonuçlanıncaya kadar uzlaşma veya itiraza ilişkin işlemlerin bekletilmesi ve yapılandırma talebinin 

reddi halinde uzlaşma/itiraz talebinin değerlendirilmesine devam edilmesi hususunda; 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 
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