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SİRKÜLER SAYI: 2021/063                                                  10.03.2021  

 

 

524 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ İLE 
İLAN EDİLEN MÜCBİR SEBEP HALİNDEN ETKİLENEN 
MÜKELLEFLERDEN FAALİYETLERİNE TEKRAR BAŞLAYANLAR 
HAKKINDA DUYURU 
 

25.01.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 524 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliği kapsamında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin, 

mücbir sebep döneminde verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve 

Prim Hizmet Beyannameleri dahil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile “Form 

Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve söz konusu dönem içerisinde oluşturulması ve 

imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir 

İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter 

Beratları” ile e-Defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının 

yüklenme süreleri mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26. günü 

sonuna kadar ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme 

süreleri ise beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere 

beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem 

için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılmıştı.  

 

Söz konusu tebliğ hakkında 25.01.2021 – 2021/22 sayılı sirkülerimizde bilgi verilmişti.  
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Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuruda, İçişleri Bakanlığı’nın 

2.3.2021 tarihli ve 3514 sayılı Genelgesi’nde, 1.3.2021 tarihinde gerçekleştirilen 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında belirlenen yeni kontrollü normalleşme 

sürecine dair temel usul ve esasların uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verildiği, 

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre 

illerin dört ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılmış olduğu ve 

salgınla mücadeledeki tedbir seviyelerinin risk gruplarına göre belirlendiği, bu 

çerçevede geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara 

verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin 

bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerden düşük, orta ve yüksek risk 

gruplarındaki illerde bulunanlardan bazılarının 2.3.2021 tarihinden itibaren belirli 

koşullar altında faaliyetlerine başlayabileceklerinin karara bağlandığı; bu karar ile 

söz konusu mükelleflerin tekrar faaliyetlerine başlamaları uygun görüldüğünden 

mücbir sebep halinin bahse konu mükellefler için sona erdiği açıklanmıştır.  

 

Duyuruda, mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin, mücbir sebep hali nedeniyle 

ertelenen yükümlülüklerini 524 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 

öngörülen sürelerde yerine getirmeleri gerektiği belirtilmiştir.  

 

Öte yandan mücbir sebep hali devam eden mükelleflerin mücbir sebep hali, 

bulundukları illerin risk grubunun değişmesi sonucunda ya da alınan kararlar 

gereğince faaliyetlerine tekrar başlamalarının uygun görüleceği tarih itibarıyla 

sona ereceğinden, herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesi açısından 

mükellefler tarafından, faaliyete tekrar başlamalarının uygun görüleceği tarihin ilgili 

makamlar nezdinde titizlikle takip edilmesi ve kendileri açısından mücbir sebep halinin 

sona ermesine müteakip mücbir sebep nedeniyle ertelenen yükümlülüklerin anılan 

Genel Tebliğde belirlenen süreler içerisinde yerine getirilmesi gerektiği açıklanmıştır.  

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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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, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr
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524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İlan Edilen Mücbir Sebep Halinden Etkilenen 

Mükelleflerden Faaliyetlerine Tekrar Başlayanlar Hakkında Duyuru 

 
25/1/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 
Koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler 
uyarınca, geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen 
durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması ve mücbir sebep dönemine 
ilişkin olarak belirlenen vergisel yükümlülüklerinin ertelenmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır. 

Bahse konu Genel Tebliğ ile geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin 
tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan 
mükelleflerin mücbir sebep halinin 1/12/2020 tarihinde (bu tarih dâhil) başlayıp, alınan karar kapsamında 
faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarihe kadar devam etmesi uygun bulunmuştur. 

Buna göre, söz konusu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken Muhtasar 
Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri 
ile “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve söz konusu dönem içerisinde oluşturulması ve imzalanması 
gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem 
Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları” ile e-Defterler ve bunlara ilişkin berat 
dosyalarının ikincil kopyalarının yüklenme süreleri mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 
26 ncı günü sonuna kadar ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise 
beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı 
izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılmıştır. 

Diğer taraftan, İçişleri Bakanlığının 2.3.2021 tarihli ve 3514 sayılı Genelgesinde, 1.3.2021 tarihinde 
gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında belirlenen yeni kontrollü normalleşme 
sürecine dair temel usul ve esasların uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 
4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılmış ve salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri 
risk gruplarına göre belirlenmiştir. 

Bu çerçevede geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen 
durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerden 
düşük, orta ve yüksek risk gruplarındaki illerde bulunanlardan bazılarının 2.3.2021 tarihinden itibaren 
belirli koşullar altında faaliyetlerine başlayabilecekleri karara bağlanmıştır. 

Bu karar ile söz konusu mükelleflerin tekrar faaliyetlerine başlamaları uygun görüldüğünden mücbir 
sebep hali, bahse konu mükellefler için sona ermiştir. Mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin, mücbir 
sebep hali nedeniyle ertelenen yükümlülüklerini 524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 
öngörülen sürelerde yerine getirmeleri gerekmektedir. 

Öte yandan mücbir sebep hali devam eden mükelleflerin mücbir sebep hali, bulundukları illerin risk 
grubunun değişmesi sonucunda ya da alınan kararlar gereğince faaliyetlerine tekrar başlamalarının 
uygun görüleceği tarih itibarıyla sona ereceğinden, herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesi 
açısından mükelleflerimiz tarafından, faaliyete tekrar başlamalarının uygun görüleceği tarihin ilgili 
makamlar nezdinde titizlikle takip edilmesi ve kendileri açısından mücbir sebep halinin sona ermesini 
müteakip mücbir sebep nedeniyle ertelenen yükümlülüklerin anılan Genel Tebliğde belirlenen süreler 
içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 

 



 

 


