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Tarih & Sayı: 20/08/2021_191 
 
Yasal Mevzuat   : 13.08.2021 Tarihli Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu 
 
Resmi Gazete Tarih & Sayı : Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 13.08.2021 Tarihli 
Duyurusu İle Selden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir. 
 
13.08.2021 tarihli Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru uyarınca; 
Kastamonu, Sinop ve Bartın’da meydana gelen selden etkilenen yerler için mücbir sebep halinin ilan edildiği 
duyurulmuştur. 
 
Konuya ilişkin olarak ilgili duyuruda;  
 
11.08.2021 tarihinde Kastamonu ili Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve 
Şenpazar ilçeleri, Sinop ili Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat ve Erfelek ilçeleri ile Bartın ili Ulus ilçesinde 
meydana gelen sele ilişkin olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından söz konusu ilçelerde mücbir sebep hali 
ilan edilmesinin uygun bulunduğu belirtilmiştir. 
 
Bu kapsamda, söz konusu yerlerde sel tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu 
mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından sel tarihi olan 11 Ağustos 2021 ve 31 
Aralık 2021 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir. 
 
İlgili duyuru uyarınca mücbir sebep hali süresince, 
 

 Verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri, 
 Bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenme süreleri 
 Sel tarihinden önce tahakkuk etmiş, ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her 

türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi 
 Sel tarihinden önce ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı 

tarihten sonraya rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi 
Uzatılmıştır.  
 
Buna göre; mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemde verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 17 Ocak 
2022 Pazartesi gün sonuna kadar verilebilecek, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler ile 
yukarıda açıklana diğer vergi, ceza ce gecikme faizleri 31 Ocak 2022 Pazartesi gün sonuna kadar ödenebilecektir. 
 
Bununla birlikte ilgili yerlerde bulunan mükellefler bakımından, mücbir sebep hali süresi içerisinde verilmesi 
gereken 2021 yılı ikinci ve üçüncü geçici vergi beyannamelerinin verilmeyeceği açıklanmıştır. 
 
Ek olarak bu yerlerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçlarının 15 Şubat 2022 Salı günü sonuna kadar 
başvuru yapılması ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirilebilmesinin 
mümkün olduğu belirtilmiştir. 
 
İlgili duyuruya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 
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*Bu sirkülerde yer alan açıklamalar yalnızca genel bilgiler içermekte olup bu belge içeriğinden kaynaklanan ya 
da içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı tarafımıza herhangi bir sorumluluk iddiasında 
bulunulamaz. 


