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SĐRKÜLER         Đstanbul, 27.10.2011  
Sayı: 2011/200        Ref: 4/200 
 
 
Konu:  
VAN ĐLĐNDE MEYDANA GELEN DEPREM FELAKET Đ NEDENĐYLE MÜCB ĐR 
SEBEP HALĐ ĐLAN ED ĐLM ĐŞTĐR 
 
Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan ve sirkülerimize ek yapılan 24.10.2011 tarihli 
basın bülteninde;  23.10.2011 tarihinde Van Đlinde meydana gelen deprem felaketinin mücbir 
sebep hali olarak kabul edildiği ve Bitlis Đli, Adilcevaz Đlçesi ile Ağrı Đli, Patnos Đlçesi için 
vergi uygulamaları bakımından da mücbir sebep hali ilan edildiğine ilişkin açıklamalara yer 
verilmiştir.  
 
Basın bülteninde;  
 

• Söz konusu mücbir sebep halinin 23.10.2011 tarihinde başladığı kabul edilmiş; mücbir 
sebep halinin sona ereceği tarihin ise depremin etkilerinin ne kadar süreceği 
bilinemediğinden ileride Bakanlıkça belirleneceği,    

 
• Bitlis Đli, Adilcevaz Đlçesi ile Ağrı Đli, Patnos Đlçesindeki mükellefler için,  

 
— 23 Ekim 2011 tarihinden itibaren verilmesi gereken tüm beyannameler ile 
bildirimlerin verilme ve ödeme süreleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar,  
— Mücbir sebep halinin başladığı 23.10.2011 tarihinden önce tahakkuk etmiş olup, 
vadesi bu tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme 
süresi ileride belirlenecek bir tarihe kadar  
— Đkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep ilan olunan 
tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresinin 
ileride belirlenecek bir tarihe kadar  

 
uzatıldığı,  
 

• Ayrıca, Bitlis Đli, Adilcevaz Đlçesi ile Ağrı Đli, Patnos Đlçesi dışındaki ilçelerde 
faaliyette bulunan bütün mükelleflerce Eylül/2011 vergilendirme dönemine ait 
verilmesi gereken katma değer vergisi ile muhtasar beyannamelerini verilme ve ödeme 
süreleri ile, Ba-Bs bildirimlerinin verilme süresinin 14 Kasım 2011 tarihine kadar 
uzatıldığı,  

 
açıklanmıştır.  
 
Saygılarımızla,  
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
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EK: 
Gelir Đdaresi Başkanlığı’nın 24.10.2011 tarihli basın bülteni  
 
 
(*)  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 YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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24.10.2011  
 
  

 BASIN BÜLTEN Đ 

Bakanlığımızca, 23.10.2011 tarihinde Van Đlinde meydana gelen deprem felaketi mücbir 
sebep hali olarak kabul edilmiştir. 

Söz konusu deprem felaketi nedeniyle Bitlis Đli, Adilcevaz Đlçesi ile Ağrı Đli, Patnos Đlçesi için 
de vergi uygulamaları bakımından mücbir sebep hali ilan edilmiştir. Söz konusu mücbir sebep 
halinin 23.10.2011 tarihinde başladığı kabul edilmiştir. Mücbir sebep halinin sona erdiği tarih 
ise depremin etkilerinin ne kadar süreceği bilinemediğinden ileride Bakanlığımızca 
belirlenecektir.  

Buna göre Bitlis Đli, Adilcevaz Đlçesi ile Ağrı Đli, Patnos Đlçesindeki mükellefler için,  

23 Ekim 2011 tarihinden itibaren verilmesi gereken tüm beyannameler ile bildirimlerin 
verilme ve ödeme süreleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar,  

Mücbir sebep halinin başladığı 23.10.2011 tarihinden önce tahakkuk etmiş olup, vadesi bu 
tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi ileride 
belirlenecek bir tarihe kadar  

Đkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep ilan olunan tarihten sonrasına 
rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi ileride belirlenecek bir tarihe 
kadar  

uzatılmıştır. 

Ayrıca, Bitlis Đli, Adilcevaz Đlçesi ile Ağrı Đli, Patnos Đlçesi dışındaki ilçelerde faaliyette 
bulunan bütün mükelleflerce Eylül/2011 vergilendirme dönemine ait verilmesi gereken katma 
değer vergisi ile muhtasar beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri, ayrıca Ba-Bs 
bildirimlerinin verilme süresi 14 Kasım 2011 tarihine kadar uzatılmıştır. 
Kamuoyuna duyurulur. 

  

 
 
 

 


