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SĐRKÜLER         Đstanbul, 18.09.2009 
Sayı: 2009/135        Ref: 4/135 
 
 
 
Konu: 
SEL FELAKET ĐNDE ZARAR GÖREN MÜKELLEFLER ĐN VERGĐSEL AÇIDAN 
YAPMALARI GEREKENLER HAKKINDA ĐSTANBUL VERG Đ DAĐRESĐ 
BAŞKANLI ĞI TARAFINDAN AÇIKLAMA YAPILMI ŞTIR   
 
 
Đstanbul’da yaşanan sel felaketinde zarar gören vergi mükelleflerinin vergi mevzuatı açısından 
yapmaları gerekenler hakkında Đstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından açıklama 
yapılmıştır.  
 
Açıklamada, selde zarar gören;  
 
- Mallar,  
- Sabit kıymetler,  
- Defter ve belgeler,  
 
hakkında yapılması gerekenler ile,  
 
- Sel felaketi dolayısıyla varlıklarının en az üçte birini kaybeden mükelleflerin, zarara uğrayan 
gelir kaynaklarıyla ilgili bulunan vergi borç ve cezalarının, Maliye Bakanlığınca zararla 
orantılı olmak üzere kısmen veya tamamen terkin edilmesi konusunda 
 
 ve  
 
- Sel felaketinde zarar gören mükelleflerin vergi beyannamelerini verme süreleri ve vergilerini 
ödeme süreleri açısından yapabilecekleri hakkında  
 
açıklamalara yer verilmiştir.  
 
 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜAŞVĐRLĐK A.Ş.  
 
EK:  
Đstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı açıklaması  
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9.9.2009 TARĐHĐNDE MEYDANA GELEN SEL BASKININDAN ZARAR GÖREN 

 MÜKELLEFLERĐMĐZ ĐÇĐN SAĞLANABĐLECEK KOLAYLIKLAR VE BU KOLAYLIKLARDAN  
YARARLANMAK ĐÇĐN YAPILMASI GEREKEN ĐŞLEMLER 

 

        Đstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı olarak, ilimizde 9.9.2009 tarihinde yaşanan sel felaketi nedeniyle 
hayatını kaybeden tüm mükelleflerimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve 
metanet, tadavi görenlere acil şifalar dileriz. Zarara uğrayan mükelleflerimize geçmiş olsun dileklerimizi 
sunuyoruz. 

        Öte yandan, Kanunlarımızın bu tür durumlarda mükelleflerimize sağladığı hak ve kolaylıkları ve bazı 
yükümlülükleri de mükelleflerimizle paylaşmakta fayda görmekteyiz: 

        1- Sel felaketine uğrayan mükelleflerimiz için, beyanname verme süreleri ve bu beyannamelerde 
beyan edilecek vergi ve diğer mali yükümlülüklerin ödeme sürelerinin, uygun görülmesi halinde Maliye 
Bakanlığınca belirlenecek süre kadar uzatılması mümkündür. 

        Bunun için mükelleflerimizin, sel baskını nedeniyle uğradıkları zararı belirten bir dilekçeleri ile 
birlikte kendi vergi dairelerine başvurmaları ve bu dilekçeye varsa itfaiye raporu, polis tutanağı, fotoğraf 
vb. belgeleri eklemeleri gerekmektedir. 

        2- Sel felaketi dolayısıyla değerini kaybeden veya değerinde azalma meydana gelen emtia, demirbaş, 
araç, gereç, taşıt, makine vb. varlıkların defter kayıtlarındaki değerlerinin, uğranılan değer kaybı 
ölçüsünde düzeltilmesi mümkündür. 

        Bunun için mükelleflerimizin bağlı bulundukları vergi dairelerine dilekçe ile başvurmaları ve bu 
dilekçeye varsa itfaiye raporu, polis tutanağı, fotoğraf, görüntü kaydı vb. belgeleri eklemeleri 
gerekmektedir. Vergi dairelerince bu talep ilgili Takdir Komisyonu Başkanlıklarına gönderilerek hasar gören 
varlıkların değerlemesinin yapılması sağlanacaktır. 

        3- Sel felaketi dolayısıyla sahip oldukları amortismana tabi iktisadi kıymetleri zarara uğrayan 
mükelleflerimizin, Maliye Bakanlığının uygun görmesi halinde, bu kıymet için “Fevkalade Amortisman” 
ayırmaları mümkündür. 

        Bunun için mükelleflerimizin bağlı bulundukları vergi dairelerine dilekçe ile başvurmaları ve bu 
dilekçeye fevkalade amortisman uygulamak istedikleri iktisadi kıymetlerin listesini, varsa itfaiye raporu, 
polis tutanağı, fotoğraf, görüntü kaydı vb. belgeleri eklemeleri gerekmektedir.  

        4- Sel felaketi dolayısıyla varlıklarının en az üçte birini kaybeden mükelleflerimizin, zarara uğrayan 
gelir kaynaklarıyla ilgili bulunan vergi borç ve cezalarının, Maliye Bakanlığınca zararla orantılı olmak üzere 
kısmen veya tamamen terkin edilmesi mümkündür. 

        Bunun için mükelleflerimizin bağlı bulundukları vergi dairelerine dilekçe ile başvurmaları ve bu 
dilekçeye varsa itfaiye raporu, polis tutanağı, fotoğraf, görüntü kaydı vb. belgeleri eklemeleri 
gerekmektedir. Zarar derecesini ve ilgili bulunduğu gelir kaynağını Mahalli idare heyetleri tespit eder. 
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        5- Sel baskını dolayısıyla yasal defter ve belgeleri zarar gören mükelleflerimizin en geç 15 gün içinde 
doğrudan doğruya ilgili Asliye Ticaret Mahkemelerine başvurmaları gerekmektedir.  Mahkemelerden 
alınacak kararların dilekçe ekinde ilgili vergi dairelerine teslim edilmesi gerekir. 
 
        Mükelleflerimize Saygılarımızla Duyurulur. 

Đstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 
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