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Yasal Mevzuat   : 65 Yaş ve Üstünde Olan Bazı Mükellefler İçin Mücbir Sebep Halinin Sona 
Erdiğine İlişkin GİB Duyurusu 

         
Resmi Gazete Tarih & Sayı : Gelir İdaresi Başkanlığı Resmi Sayfasında 02/06/2020 Tarihinde 65 Yaş 
ve Üzeri İçin Açıklama Yapılmıştır. 

 
Konu                             :  

 

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, mücbir sebep hali kapsamındaki 65 yaş 
ve üstünde olan bazı mükellefler tarafından sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına bağlı olarak yerine 
getirilmesi gereken beyan ve ödeme yükümlülüğüne ilişkin bilgilendirme yapılmıştır.Gelir İdaresi 
Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, mücbir sebep hali kapsamındaki 65 yaş ve üstünde 
olan bazı mükellefler tarafından sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına bağlı olarak yerine getirilmesi 
gereken beyan ve ödeme yükümlülüğüne ilişkin bilgilendirme yapılmıştır.    
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Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden 
yapılan açıklamada, mücbir sebep hali kapsamındaki 
65 yaş ve üstünde olan bazı mükellefler tarafından 
sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına bağlı 
olarak yerine getirilmesi gereken beyan ve ödeme 
yükümlülüklerine yer verilmiştir. 
 
Yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının 29.05.2020 
tarihli ve “18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa 
Çıkma Kısıtlaması” konulu Genelgesi ile daha önce 
sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve 
üzerindeki vatandaşlarımız arasındaki işletme 
sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek 
sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif 
sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi 
kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden 
biriyle belgeleyenlerin, sokağa çıkma 
kısıtlamasından muaf tutulacağı belirtildiği 
hatırlatıldıktan sonra özetle; 
 
Sokağa çıkma yasağı sona eren mükelleflerin, 518 
sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 5. 
maddesinde yer alan mücbir sebep dönemine ilişkin 
beyanname ve bildirimlerinin, sokağa çıkma 
kısıtlamasının sona erdiği 01.06.2020 tarihini takip 
eden 15. gün olan 16.06.2020 günü sonuna kadar 
verileceği, bu beyanname ve bildirimlere istinaden 
tahakkuk eden vergilerin de aynı sürede ödeneceği, 
Gerek 65 yaş ve üstünde olması gerekse kronik 
rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma 
kısıtlaması devam eden mükelleflerin ise söz konusu  

 
Genel Tebliğin 5. maddesi kapsamındaki mücbir 
sebep hali, kendileri için sokağa çıkma kısıtlamasının 
sona ereceği tarihe kadar devam edeceği, 
açıklanmıştır. 
 
Buna göre; 
Ticari, zirai ve mesleki kazanç sahipleri ile ücretli 
olarak çalışmaya devam edenler için mücbir sebep 
hali son bulmuştur. Dolaysısıyla açıklanan takvim 
içerisinde ertelenen yükümlülüklerin yerine 
getirilmesi gerekmektedir. 
Beyana tabi gelirleri gayrimenkul sermaye iradı, 
menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlardan 
oluşan mükelleflerin ise mücbir sebep hali devam 
etmektedir. Bu mükelleflerin ertelenen beyan ve 
ödeme yükümlülükleri, sokağa çıkma yasağının 
kaldırılması sonrasında yerine getirilecektir. 
Yukarıda Gelir İdaresi Başkanlığı duyurusunda yer 
alan açıklamaların sadece bir bölümü özetlenmiş 
olup, işlem yapmadan önce duyurunun 
incelenmesinde yarar bulunmaktadır. 
 
Söz konusu Sirkülere aşağıdaki bağlantı yoluyla 
ulaşabilirsiniz. 
 
02/06/2020 Tarihli GİB Açıklaması 
 

                                                                                                                                                     
Av.Özge Bitiş 
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