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SİRKÜLER        İstanbul, 02.09.2015 

Sayı: 2015/139       Ref: 4/139 

 

 

Konu:  

ARTVİN İLİNİN ARHAVİ, BORÇKA VE HOPA İLÇELERİNDE MALİYE 

BAKANLIĞINCA MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLMİŞTİR 

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından www.gib.gov.tr internet sitesinde yayınlanan 26.08.2015 

tarihli duyuruya göre, 24.08.2015 tarihinde Artvin ilinin Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde 

meydana gelen sel felaketi nedeniyle bu ilçelerdeki mükellefler için mücbir sebep hâli ilan 

edilmiş olup, mücbir sebep hâlinin; 24.08.2015 tarihinde başlaması, 29.02.2016 tarihinde (bu 

tarih dahil) sona ermesi uygun görülmüştür. 

 

Buna göre: 

 

- Mücbir sebep halinin başladığı 24.08.2015 tarihinden mücbir sebep halinin sona ereceği 

29.02.2016 tarihine kadar verilmesi gereken vergi beyannamelerinin verilme süresinin 

14.03.2016 günü sonuna kadar, bu beyannamelere istinaden tahakkuk edecek vergilerin 

ödeme süresinin 21.03.2016 günü sonuna kadar, 

 

- 2015 yılına ilişkin olarak basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından verilmesi 

gereken yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresinin 25.03.2016, bu beyannamelere 

istinaden tahakkuk edecek vergilerin ödeme süresinin 31.03.2016 günü sonuna kadar, 

 

  - Mücbir sebep halinin başladığı 24.08.2015 tarihinden mücbir sebep halinin sona ereceği 

29.02.2016 tarihine kadar verilmesi gereken Bildirimlerin verilme süresinin 14.03.2016 günü 

sonuna kadar, 

 

- Mücbir sebep halinin başladığı 24.08.2015 tarihinden önce tahakkuk edenler ile mücbir 

sebep süresi içerisinde tahakkuk edecek olanlardan vadesi mücbir sebep süresi içerisine 

rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresinin 31.03.2016 günü sonuna 

kadar, 

 

- 24.08.2015 tarihinden önce ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep 

süresi içerisine rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresinin 31.03.2016 

günü sonuna kadar, 

 

uzatılması uygun bulunmuştur. 
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Diğer taraftan; 

 

- 2015 yılı 3. ve 4. geçici vergi dönemlerine ilişkin geçici vergi beyannameleri verilmeyecek, 

 

- 2015 yılına ilişkin olarak 01.03.2016-25.03.2016 tarihleri arasında verilmesi gereken yıllık 

gelir vergisi beyannamesi, kanuni süresinde verilecek ve tahakkuk edecek vergi kanuni 

süresinde ödenecek, 

 

- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na göre verilmesi gereken beyannamelere 

istinaden tahakkuk eden/edecek özel tüketim vergisi ile 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince 

işlem yapılmadan ödenmesi gereken harçlar mücbir sebep kapsamında 

değerlendirilmeyecektir. 

 

Öte yandan, 24.08.2015 tarihinde meydana gelen sel felaketinden Artvin ilinin Arhavi, 

Borçka ve Hopa İlçeleri dışındaki ilçelerdeki mükelleflerin, durumlarını ispat veya tevsik 

eden bilgi ve vesikalarla etkilendikleri süreyi de belirtmek suretiyle gelir/kurumlar vergisi 

bakımından bağlı oldukları vergi dairesine müracaat etmeleri mümkündür. Bu takdirde, 

mücbir sebep halinde olduğunu ileri süren mükelleflerin müracaatları tetkik edilerek, 

olaylardan vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak derecede etkilendikleri 

anlaşılanların durumlarının, mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesi ve bu mükelleflerin 

Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümlerinden faydalandırılması mümkün olacaktır.  

 

Ayrıca, dileyen mükellefler, yukarıda belirtilen tarihlerden önce de vergi beyannameleri ile 

bildirimlerini vererek,  ödemede bulunabilecektir. 

 

 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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EK: 

Gelir İdaresi Başkanlığı 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 
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Artvin’de Meydana Gelen Sel Felaketi Nedeniyle Mücbir Sebep 

Haline İlişkin Duyuru 

Bakanlığımızca; 24.08.2015 tarihinde Artvin ilinin Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde meydana gelen 

sel felaketi nedeniyle bu ilçelerdeki mükellefler için mücbir sebep hâli ilan edilmiş olup, mücbir sebep 

hâlinin; 24.08.2015 tarihinde başlaması, 29.02.2016 tarihinde (bu tarih dahil) sona ermesi uygun 

görülmüştür. 

Buna göre: 

- Mücbir sebep halinin başladığı 24.08.2015 tarihinden mücbir sebep halinin sona ereceği 29.02.2016 

tarihine kadar verilmesi gereken vergi beyannamelerinin verilme süresinin 14.03.2016 günü sonuna 

kadar, bu beyannamelere istinaden tahakkuk edecek vergilerin ödeme süresinin 21.03.2016 günü 

sonuna kadar, 

- 2015 yılına ilişkin olarak basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından verilmesi gereken yıllık 

gelir vergisi beyannamesinin verilme süresinin 25.03.2016, bu beyannamelere istinaden tahakkuk 

edecek vergilerin ödeme süresinin 31.03.2016 günü sonuna kadar, 

  - Mücbir sebep halinin başladığı 24.08.2015 tarihinden mücbir sebep halinin sona ereceği 

29.02.2016 tarihine kadar verilmesi gereken Bildirimlerin verilme süresinin 14.03.2016 günü sonuna 

kadar, 

- Mücbir sebep halinin başladığı 24.08.2015 tarihinden önce tahakkuk edenler ile mücbir sebep süresi 

içerisinde tahakkuk edecek olanlardan vadesi mücbir sebep süresi içerisine rastlayan her türlü vergi, 

ceza ve gecikme faizinin ödeme süresinin 31.03.2016 günü sonuna kadar, 

- 24.08.2015 tarihinden önce ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep süresi 

içerisine rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresinin 31.03.2016 günü sonuna 

kadar, 

uzatılması uygun bulunmuştur. 
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Diğer taraftan; 

- 2015 yılı 3 üncü ve 4 üncü geçici vergi dönemlerine ilişkin geçici vergi beyannameleri verilmeyecek, 

- 2015 yılına ilişkin olarak 01.03.2016-25.03.2016 tarihleri arasında verilmesi gereken yıllık gelir vergisi 

beyannamesi, kanuni süresinde verilecek ve tahakkuk edecek vergi kanuni süresinde ödenecek, 

- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre verilmesi gereken beyannamelere istinaden 

tahakkuk eden/edecek özel tüketim vergisi ile 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince işlem yapılmadan 

ödenmesi gereken harçlar mücbir sebep kapsamında değerlendirilmeyecektir. 

Öte yandan, 24.08.2015 tarihinde meydana gelen sel felaketinden Artvin ilinin Arhavi, Borçka ve Hopa 

İlçeleri dışındaki ilçelerdeki mükelleflerin, durumlarını ispat veya tevsik eden bilgi ve vesikalarla 

etkilendikleri süreyi de belirtmek suretiyle gelir/kurumlar vergisi bakımından bağlı oldukları vergi 

dairesine müracaat etmeleri mümkündür. Bu takdirde, mücbir sebep halinde olduğunu ileri süren 

mükelleflerin müracaatları tetkik edilerek, olaylardan vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel 

olacak derecede etkilendikleri anlaşılanların durumlarının, mücbir sebep kapsamında 

değerlendirilmesi ve bu mükelleflerin Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinden faydalandırılması 

mümkündür. 

Ayrıca, dileyen mükellefler, yukarıda belirtilen tarihlerden önce de vergi beyannameleri ile bildirimlerini 

vererek,  ödemede bulunabilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 


