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SİRKÜLER         İstanbul, 22.08.2014 

Sayı: 2014/153        Ref: 4/153 
 

 

Konu: 

BAZI BEYANNAMELERİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ İLE KANUNİ 

SÜRESİNDEN SONRA KENDİLİĞİNDEN VEYA PİŞMANLIK TALEPLİ OLARAK 

VERİLEN BEYANNAMELERİN ÖDEME SÜRELERİNİN MALİ TATİL 

KAPSAMINDA OLDUĞU YARGI KARARI İLE KESİNLEŞMİŞTİR  

 

1 Sıra Numaralı Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğin “Diğer Hususlar” başlıklı 

10. bölümüne ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı duyurusu yayınlanmıştır. Söz konusu duyuru 

metni aşağıdaki gibidir. 

 

“26.06.2012 tarihli duyuruda; 

 

-5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun uygulamasına ilişkin olarak 

30.06.2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Mali Tatil 

Uygulaması Hakkında Genel Tebliğin “Diğer Hususlar” başlıklı 10 uncu bölümünün özel 

tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi ile şans oyunları 

vergisine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerinin mali 

tatil nedeniyle uzamasının söz konusu olmayacağına ilişkin kısmının Danıştay Yedinci Daire 

Başkanlığının 23.12.2011 tarihli ve Esas No:2009/2636, Karar No:2011/9721 sayılı kararı ile 

iptal edildiği, 

  

-Söz konusu Kararla, 1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğin “Diğer 

Hususlar” başlıklı 10. bölümünün kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık 

talepli olarak verilen beyannamelerin ödeme sürelerinin mali tatil sebebiyle söz konusu 

sürelerin uzamasının mümkün bulunmadığına ilişkin kısmının hukuken yok hükmünde 

(keenlemyekün) olduğu, 

  

-Bahsi geçen kararın Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz edildiği, 

temyizin neticesinin ayrıca ilan edileceği 

  

ifade edilmişti. 

  

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sirkülerimiz ekinde yer alan 20.08.2014 tarihli duyuruda, 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 13.11.2013 tarihli ve Esas No: 2012/262, Karar 

No: 2013/512 sayılı kararıyla Başkanlığın temyiz talebinin reddedildiğini, bu kararın 

düzeltilmesine ilişkin talebin de anılan Kurulun 28.05.2014 tarihli ve Esas No:2014/351, 

Karar No: 2014/526 sayılı kararıyla reddedildiğine yer verilmiştir.  
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Buna göre, özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi 

ile şans oyunları vergisine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelerin verilme ve  

ödeme süreleri ile kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak 

verilen beyannamelerin ödeme sürelerinin de mali tatil kapsamına dâhil olduğu 

kesinleşmiştir.” 

 

 

Her yıl yayınlanan Mali Tatil sirkülerlerimizde olduğu gibi bu yıl yayınlanan sirkülerimizde 

de (23.06.2014 tarih ve 2014/128 sayılı sirkülerin (3.1) ve (9) numaralı bölümlerinde) konu 

hakkında bilgilendirme yapılmıştır.  

 

Saygılarımızla,  

   

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

EK: 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 20.08.2014 tarihli duyurusu 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
 

http://www.dengeakademi.com/Files/Circular/1294.pdf
mailto:eyetkiner@mazarsdenge.com.tr
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1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğin 
“Diğer Hususlar” Başlıklı 10 uncu Bölümüne İlişkin Duyuru       
20-08-14 14:46 

 

26.06.2012 tarihli duyuruda, 

 

-5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun uygulamasına ilişkin olarak 30.06.2007 tarihli ve 

26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğin “Diğer 

Hususlar” başlıklı 10 uncu bölümünün özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim 

vergisi ile şans oyunları vergisine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelerin verilme ve ödeme 

sürelerinin mali tatil nedeniyle uzamasının söz konusu olmayacağına ilişkin kısmının Danıştay Yedinci Daire 

Başkanlığının 23.12.2011 tarihli ve Esas No:2009/2636, Karar No:2011/9721 sayılı kararı ile iptal edildiği, 

  

-Söz konusu Kararla, 1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğin “Diğer Hususlar” başlıklı 10 

uncu bölümünün kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin 

ödeme sürelerinin mali tatil sebebiyle söz konusu sürelerin uzamasının mümkün bulunmadığına ilişkin 

kısmının hukuken yok hükmünde (keenlemyekün) olduğu, 

  

-Bahsi geçen kararın Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz edildiği, temyizin neticesinin 

ayrıca ilan edileceği 

  

ifade edilmişti. 

  

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 13.11.2013 tarihli ve Esas No: 2012/262, Karar No: 2013/512 sayılı 

kararıyla temyiz talebimiz reddedilmiş, bu kararın düzeltilmesine ilişkin talebimiz de anılan Kurulun 

28.05.2014 tarihli ve Esas No:2014/351, Karar No: 2014/526 sayılı kararıyla reddedilmiş bulunmaktadır. 

  

Buna göre, özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi ile şans oyunları 

vergisine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri ile kanuni süresinden 

sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin ödeme süreleri de mali tatil 

kapsamına dâhil olmaktadır. 

  

Duyurulur.  

 


