
 

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 17.10.2019 

Sayı: 2019/144        Ref:4/144  
 

 

Konu: 

KENDİSİ VEYA YAKINI VEFAT EDEN MESLEK MENSUPLARININ 

BEYANNAME/BİLDİRİMLERİNİ VERDİĞİ MÜKELLEFLERİN ZOR DURUM 

HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANDIRILMASI 

 

118 sayılı VUK Sirküleri ile kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname 

ve bildirimlerini verdikleri mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 17. maddesinde yer 

alan zor durum hükümlerinden faydalandırılması hakkında açıklamalar yapılmıştır.  

 

Bilindiği üzere birçok mükellef beyanname ve bildirimlerini 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki 

almış Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler 

(meslek mensubu) aracılığıyla göndermektedir. Yasal düzenleme uyarınca meslek mensupları 

aracılığıyla gönderilen beyannameler mükellef tarafından verilmiş kabul edilmektedir. Öte 

yandan, beyanname ve bildirimleri meslek mensubu aracılığıyla verilen mükellefler, meslek 

mensubunun vefatından geç haberdar olabilmekte ya da yakını vefat eden meslek mensupları, 

defin işlemleri ve vefatla ilgili diğer vecibeleri yerine getirilecek olması nedeniyle süreye ihtiyaç 

duyabilmekte, bu nedenlerle beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri aşıldığından vergi 

cezaları ile muhatap olunabilmektedir. 

 

118 sayılı VUK Sirküleri ile yapılan düzenleme kapsamında  meslek mensubunun kendisinin 

veya yakınının vefat etmesi ve vefat tarihi itibarıyla beyanname/bildirimin verilme süresinin 

bitimine 7 gün veya daha az süre kalmış olması durumunda, yakını veya kendisi vefat eden 

meslek mensubu tarafından beyanname/bildirimleri verilen mükelleflerin mezkûr 

beyanname/bildirim verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme 

sürelerinin son günü, bunların verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden itibaren 7. 

güne uzatılmıştır. 
 

Beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması, vergi dairelerince yukarıda belirtilen 

şartların oluştuğunun anlaşılması durumunda re’sen yapılabileceği gibi ilgililerin yazılı 

başvurusuna istinaden de yapılabilecektir. Vergi dairesince re’sen uzatma yapılmadığı 

durumlarda, bu sürelerin dolmasından önce veya sonra beyanname/bildirimleri veren meslek 

mensubunun kendisinin veya yakınının vefat ettiğinin ve vefat tarihinin ispat ve tevsik edilmesi 

şartı aranacaktır.  

 

Bu Sirküler uygulamasında; eşi ve çocuğu ile kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşi meslek 

mensubunun yakını kabul edilecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Örnek 1: Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Keçiören Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden 

SMMM Bay (A) 20.11.2019 tarihinde vefat etmiştir. Bay (A)’nın vefat ettiği tarih itibarıyla, 

beyannameleri Bay (A) tarafından verilen mükelleflere ait KDV ve muhtasar beyannamelerin 

verilme süresinin bitimi olan 26.11.2019 tarihine 7 günden az kalmış olması nedeniyle, 

26.11.2019 tarihine 7 gün eklenecek ve söz konusu beyannameler 03.12.2019 tarihine kadar 

verilecek, tahakkuk eden vergiler yine 03.12.2019 tarihine kadar ödenecektir. 

 

Örnek 2: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Üsküdar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden 

SMMM Bayan (B)’nin kardeşi 25.11.2019 tarihinde vefat etmiştir. Bayan (B)’nin kardeşinin 

vefat ettiği tarih itibarıyla, bildirimleri Bayan (B) tarafından verilen mükelleflere ait Ba-Bs 

bildirimlerinin verilme süresinin bitimi olan 02.12.2019 tarihine 7 gün kalması nedeniyle, 

02.12.2019 tarihine 7 gün eklenecek ve söz konusu bildirimler 09.12.2019 tarihine kadar 

verilecektir. 

 

Örnek 3: Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı İslahiye Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden 

SMMM Bay (C)’nin kayınvalidesi 19.10.2019 tarihinde vefat etmiştir. Bay (C)’nin 

kayınvalidesinin vefat ettiği tarih itibarıyla, beyannameleri Bay (C) tarafından verilen 

mükelleflere ait KDV ve muhtasar beyannamelerin verilme süresinin bitimi olan 28.10.2019 

tarihine, 7 günden fazla kalması nedeniyle, bu Sirküler kapsamında zor durum hükümlerinden 

faydalanılmayacak, söz konusu beyannameler 28.10.2019 tarihine kadar verilecek ve tahakkuk 

eden vergiler de 28.10.2019 tarihine kadar ödenecektir. 

 

Saygılarımızla,  

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

            MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 

 

EK: 

118 Sayılı VUK Sirküleri  

 

(*) 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, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum
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Tarih: 
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T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/118

 

Konusu: Kendisi veya yakını  vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği
mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması

Tarihi: 15/10/2019

Sayısı: VUK-118/2019-8

Giriş1.

Kendisi  veya  yakını  vefat  eden  meslek  mensuplarının  beyanname  ve  bildirimlerini  verdikleri
mükelleflerin  213  sayılı  Vergi  Usul  Kanununun  17  nci  maddesinde  yer  alan  zor  durum
hükümlerinden faydalandırılması hakkında açıklamalar işbu Sirkülerin konusunu teşkil etmektedir.

2. Mevzuat

213 sayılı  Kanunun “Mühlet verme” başlıklı  17 nci maddesine göre, zor durumda bulunmaları
hasebiyle  vergi  muamelelerine  müteallik  ödevleri  süresi  içinde  yerine  getiremeyecek olanlara,
kanunî sürenin bir katını, kanunî sürenin bir aydan az olması halinde bir ayı geçmemek üzere,
Hazine ve Maliye Bakanlığınca münasip bir mühlet verilebilir. Bu mühletin verilebilmesi için:

1. Mühlet isteyen, sürenin bitmesinden evvel yazı ile istemde bulunmalıdır.

2. İstemde gösterilen mazeret, mühlet verecek makam tarafından kabule layık görülmelidir.

3. Mühletin verilmesi halinde verginin alınması tehlikeye girmemelidir.

Mezkûr  maddenin  üçüncü  fıkrasına  göre  Hazine  ve  Maliye  Bakanlığı  mühlet  verme  yetkisini
tamamen veya kısmen mahalline devredebileceği gibi bölgeler, iller, ilçeler veya sektörler ile iş
kolları ya da mükellef grupları itibarıyla yazılı başvuru şartı aramaksızın da kullanabilir.

Aynı  Kanunun mükerrer 257 nci  maddesinin birinci  fıkrasının (4)  numaralı  bendinde yer alan
düzenleme ile  vergi  beyannameleri  ve  bildirimlerin  şifre,  elektronik  imza veya  diğer  güvenlik
araçları konulmak suretiyle internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve
ortamında verilmesi ile beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı
kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye Bakanlığımız yetkili
kılınmıştır.

http://www.gib.gov.tr/kendisi-veya-yakini-vefat-eden-meslek-mensuplarinin-beyanname/bildirimlerini-verdigi-mukelleflerin
http://www.gib.gov.tr/kendisi-veya-yakini-vefat-eden-meslek-mensuplarinin-beyanname/bildirimlerini-verdigi-mukelleflerin
http://www.gib.gov.tr/kendisi-veya-yakini-vefat-eden-meslek-mensuplarinin-beyanname/bildirimlerini-verdigi-mukelleflerin


Öte yandan aynı maddenin dördüncü fıkrasına göre Bakanlığımızın beyanname ve bildirimlerin
yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermesi veya
zorunluluk getirmesi halinde, (mükellef veya vergi sorumlusu ile gönderme işini yapacak kişiler
arasında  özel  sözleşme  düzenlenmek  kaydıyla)  elektronik  ortamda  gönderilen  beyanname  ve
bildirimler, mükellef veya vergi sorumlusu tarafından verilmiş addolunur.

Bakanlığımıza  verilen  yetkiye  istinaden  yayımlanan  340  Sıra  No.lu  Vergi  Usul  Kanunu  Genel
Tebliğinde beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş
olup,  muhtelif  Genel  Tebliğlerde de beyannamelerin  elektronik  ortamda gönderilmesine ilişkin
diğer açıklamalara yer verilmiştir. Durumları belirlenen kriterlere uyan mükelleflerin, istemeleri
halinde kendi beyannamelerini kullanıcı kodu, parola ve şifre almak suretiyle elektronik ortamda
göndermeleri uygun görülmüş olup belirtilen şartları taşımayan mükelleflerin beyannamelerini, 340
Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda,  elektronik
beyanname gönderme aracılık yetkisi almış bulunan gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla anılan
Tebliğ  ekinde  yer  alan  sözleşmelerden  durumlarına  uyan  sözleşmeyi  düzenlemek  suretiyle
elektronik ortamda göndermeleri  gerektiği  açıklanmıştır.  Ayrıca elektronik ortamda gönderilme
zorunluluğu getirilen beyannameler için belirlenen usul ve esaslar, elektronik ortamda gönderilme
zorunluluğu getirilen bildirimler için de geçerlidir.

3.  Meslek  mensuplarının  kendisinin  veya  yakınının  vefatı  durumunda  beyanname  ve
bildirimini verdikleri mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması

Yukarıda  yer  verilen  düzenlemeler  çerçevesinde  hâlihazırda  birçok  mükellef  beyanname  ve
bildirimlerini 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler (meslek mensubu) aracılığıyla göndermek zorunda olup, meslek
mensupları aracılığıyla gönderilen beyannameler mükellef tarafından verilmiş kabul edilmektedir.

Öte yandan, beyanname ve bildirimleri meslek mensubu aracılığıyla verilen mükellefler, meslek
mensubunun vefatından geç haberdar olabilmekte ya da yakını  vefat eden meslek mensupları,
defin işlemleri ve vefatla ilgili diğer vecibelerin yerine getirilecek olması nedeniyle süreye ihtiyaç
duyabilmekte, bu nedenlerle beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri aşıldığından vergi cezaları
ile muhatap olunabilmektedir.

Bu itibarla, 213 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, meslek
mensubunun kendisinin veya yakınının vefat etmesi ve vefat tarihi itibarıyla beyanname/bildirimin
verilme süresinin bitimine 7 gün veya daha az süre kalmış olması durumunda, yakını veya kendisi
vefat  eden  meslek  mensubu  tarafından  beyanname/bildirimleri  verilen  mükelleflerin  mezkûr
beyanname/bildirim  verilme  süreleri  ile  bunlara  istinaden  tahakkuk  eden  vergilerin  ödeme
sürelerinin son günü, bunların verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden itibaren 7
nci güne uzatılmıştır.

 Beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması, vergi dairelerince yukarıda belirtilen
şartların oluştuğunun anlaşılması durumunda re’sen yapılabileceği gibi ilgililerin yazılı başvurusuna
istinaden  de  yapılabilir.  Vergi  dairesince  re’sen  uzatma yapılmadığı  durumlarda,  bu  sürelerin
dolmasından önce veya sonra beyanname/bildirimleri veren meslek mensubunun kendisinin veya
yakınının vefat ettiğinin ve vefat tarihinin ispat ve tevsik edilmesi şarttır.

Bu Sirküler uygulamasında; eşi ve çocuğu ile kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşi meslek
mensubunun yakını kabul edilir.

Örnek 1: Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Keçiören Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden
SMMM  Bay  (A)  20.11.2019  tarihinde  vefat  etmiştir.  Bay  (A)’nın  vefat  ettiği  tarih  itibarıyla,
beyannameleri  Bay  (A)  tarafından  verilen  mükelleflere  ait  KDV  ve  muhtasar  beyannamelerin
verilme süresinin bitimi olan 26.11.2019 tarihine 7 günden az kalmış olması nedeniyle, 26.11.2019
tarihine  7  gün  eklenecek  ve  söz  konusu  beyannameler  03.12.2019  tarihine  kadar  verilecek,
tahakkuk eden vergiler yine 03.12.2019 tarihine kadar ödenecektir.



Örnek 2: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Üsküdar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden
SMMM Bayan (B)’nin kardeşi 25.11.2019 tarihinde vefat etmiştir. Bayan (B)’nin kardeşinin vefat
ettiği tarih itibarıyla, bildirimleri Bayan (B) tarafından verilen mükelleflere ait Ba-Bs bildirimlerinin
verilme süresinin bitimi olan 02.12.2019 tarihine 7 gün kalması nedeniyle, 02.12.2019 tarihine 7
gün eklenecek ve söz konusu bildirimler 09.12.2019 tarihine kadar verilecektir.

Örnek 3: Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı İslahiye Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden
SMMM Bay (C)’nin kayınvalidesi 19.10.2019 tarihinde vefat etmiştir. Bay (C)’nin kayınvalidesinin
vefat  ettiği  tarih  itibarıyla,  beyannameleri  Bay (C)  tarafından verilen mükelleflere ait  KDV ve
muhtasar beyannamelerin verilme süresinin bitimi olan 28.10.2019 tarihine, 7 günden fazla kalması
nedeniyle,  bu  Sirküler  kapsamında  zor  durum  hükümlerinden  faydalanılmayacak,  söz  konusu
beyannameler  28.10.2019  tarihine  kadar  verilecek  ve  tahakkuk  eden  vergiler  de  28.10.2019
tarihine kadar ödenecektir.

Duyurulur.

 

 

    Bekir BAYRAKDAR

  Gelir İdaresi Başkan V.

 

 

 


