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SĐRKÜLER                Đstanbul, 27.07.2011 
Sayı: 2011/168               Ref: 4/168 
 
 
Konu:  
MAL Đ TAT ĐL SEBEBĐYLE BEYANNAME VERME SÜRELER Đ UZAYAN 
VERGĐLERĐN BEYAN VE ÖDEME SÜRELER ĐNĐN UZATILMASINA ĐLĐŞKĐN 
SĐRKÜLER YAYINLANMI ŞTIR  
  
5604 sayılı Malî Tatil Đhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1’inci maddesi hükümlerine göre, 
malî tatilin sona erdiği günü (20 Temmuz 2011 - Çarşamba) izleyen yedi gün içinde (27 
Temmuz 2011 – Çarşamba) biten söz konusu madde kapsamındaki kanunî ve idarî süreler 
malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün (27 Temmuz 2011 – 
Çarşamba) mesai saati bitiminde sona ermekte ve beyanname verme süresi malî tatil 
nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi uzayan beyanname verme süresinin son 
gününden itibaren üçüncü günün (30 Temmuz 2011 – Cumartesi) mesai saati bitimine kadar 
uzamış sayılmaktadır. 
 
Uzayan beyanname verme süresini takip eden üçüncü günün Cumartesi gününe denk gelmesi 
ve buna bağlı olarak normal şartlarda ödeme süresinin ilk iş gününe uzayacak olması 
nedeniyle 5604 sayılı Kanunun 1.’inci maddesinin 8 no.lı fıkrasında da “…aynı ay içerisinde 
kalmak kaydıyla”  ifadesinin bulunması tereddütler oluşturmuştur.  
 
23.06.2011 tarih ve 2011/146 sayılı sirkülerimizde bu durumu aşağıdaki şekilde izah etmiş ve 
Gelir Đdaresi Başkanlığı’nın bu konuda açıklama yapmasını muhtemel olduğunu belirtmiştik: 
 
“ Beyanname Verme Süresi Mali Tatil Nedeniyle Uzamış Olan Vergilerde Ödeme Süresi: 
 
5604 sayılı Kanunun 1.maddesinin (8) numaralı fıkrasında, “Beyana dayanan ve beyanname 
verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde 
kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün 
mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır.” hükmüne yer verilmiştir.  
 
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 sirkülerimizin 9. maddesinde yer verilen diğer beyan ve bildirimler hariç olmak üzere; 
verilme süresinin son günü mali tatil süresine veya mali tatilin son gününü izleyen yedi güne 
rastlayan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi 2011 yılı için 27 Temmuz tarihine, 
bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de 30 Temmuz tarihine 
uzamış sayılacaktır.  
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Ancak 30 Temmuz tarihi de 2011 yılında Cumartesi gününe denk gelmektedir. Bu durumda 
normal şartlarda son ödeme gününün 1 Ağustos 2011 Pazartesi olması gerekir. Bununla 
birlikte, yukarıda yer verilen 5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin 8. fıkrasında parantez içi 
hüküm “….(aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla)…” hükmünü içermektedir. Konu hakkında 
Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından açıklama yapılması muhtemel olmakla birlikte; 
tavsiyemiz, söz konusu beyannamelerde (muhtasar, KDV, damga vergisi gibi)  tahakkuk eden 
vergilerin 29 Temmuz 2011 Cuma akşamına kadar ödenmesi şeklindedir.  
 
Yukarıdaki açıklamalarımız mali tatil kapsamına giren vergilerle ilgili olduğundan, vadesi 
Temmuz sonu olarak belirlenmiş olan vergilerin (gelir vergisi ve MTV'nin 2. taksiti gibi), 31 
Temmuz tarihinin hafta sonuna gelmesi nedeniyle, 1 Ağustos 2011 Pazartesi günü akşamına 
kadar ödenmesi mümkün bulunmaktadır.” 
 
Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28’inci maddesinde, Maliye Bakanlığı Gelir Đdaresi 
Başkanlığının, beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerinin son gününü, kanunî süresinden 
itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. 
 
Gelir Đdaresi Başkanlığı bu yetkisini kullanarak 47 No.lı VUK Sirkülerinde, malî tatil 
nedeniyle verilme süreleri 27.07.2011 tarihine uzayan beyannamelerin verilme ve ödeme 
sürelerini 01.08.2011 günü mesai saati bitimine kadar uzatmıştır.    
 
Bu durumda, 20 ilâ 27 Temmuz tarihleri arasında verilmesi gereken beyannamelerin 
verilme ve ödeme süreleri 01 Ağustos 2011  - Pazartesi gününe uzamış bulunmaktadır.  
 
Saygılarımızla,  
 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş  
 
EK:  
47 No.lı VUK Sirküleri  
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Malî Tatil Sebebiyle Beyanname Verme Süreleri Uzamış Olan Vergilerin Beyan ve Ödeme 
Sürelerinin Uzatılması Hk. 

 
Tarih 22/07/2011 

Sayı VUK-47/2011-5/ Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması-1 

Kapsam  
T.C. 

MALĐYE BAKANLIĞI 

Gelir Đdaresi Başkanlığı 

VERGĐ USUL KANUNU SĐRKÜLERĐ/47 

Konusu : Malî Tatil Sebebiyle Beyanname Verme Süreleri Uzamış Olan Vergilerin 

Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması 

Tarihi : 22.07.2011 

Sayısı : VUK-47/2011-5/ Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması-1 

Đlgili olduğu maddeler : 5604 sayılı Kanun Madde 1, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 

28                

1. Giriş 

Malî tatil sebebiyle beyanname verme süreleri 27.07.2011 tarihine uzayan vergilerin beyan ve ödeme sürelerinin uzatılması 

işbu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 

2. Malî Tatil Sebebiyle Beyanname Verme Süreleri Uzayan Vergilerin Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması 

5604 sayılı Malî Tatil Đhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesi hükümlerine göre malî tatilin sona erdiği günü izleyen 

yedi gün içinde biten söz konusu madde kapsamındaki kanunî ve idarî süreler malî tatilin son gününü izleyen tarihten 

itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermekte ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan 

vergilerde ödeme süresi uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine 

kadar uzamış sayılmaktadır. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesinde, Maliye Bakanlığı Gelir Đdaresi Başkanlığının, beyannamelerin 

verilme ve ödeme sürelerinin son gününü, kanunî süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkili 
olduğu hükme bağlanmıştır. 

Buna göre, söz konusu maddedeki yetkiye istinaden, malî tatil nedeniyle verilme süreleri 27.07.2011 tarihine uzayan 

beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri 01.08.2011 günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.   

Duyurulur.  

                                                                                                            Mehmet KĐLCĐ 

                                                                                                        Gelir Đdaresi Başkanı 

 


