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Konu: Koronavirüs Salgını ile Mücadele Kapsamında Geçici Süreliğine Faaliyetlerine Tamamen Ara 

Verilmesine / Faaliyetlerinin Tamamen Durdurulmasına Karar Verilmesi Nedeniyle Mücbir Sebep 

Hükümlerinden Faydalandırılan Mükelleflerin İşe Başlamaları Nedeniyle Mücbir Hallerinin Sona 

Ermesi İle ilgili Duyuru Hakkında. 

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 524) yayınlanmış olup, bu tebliğ 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. 

 

Söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin mücbir sebep hali 01/12/2020 tarihinde (bu 

tarih dâhil) başlayıp, alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarihe 

kadar devam edeceği açıklanmıştı. 

 

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yapılan duyuruda; 

 

Bu çerçevede geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen 

durdurulmasına karar verilen aşağıda tadat edilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan 

mükelleflerden düşük, orta ve yüksek risk gruplarındaki illerde bulunanlardan bazılarının 

02.03.2021 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 ve yukarıda tadatt edilen mükelefiyetlerini yerine getirmeleri gerekmektedir. 

 

İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirler kapsamında, geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara 

verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen sinema salonu, kahvehane, 

kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay 

bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunapark gibi faaliyetlere 

yönelik sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir. 
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Bu karar ile söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin mücbir sebep hali 02/03/2021 

tarihinden itibaren belirli koşullar altında faaliyetlerine başlayabilecekleri uygun görülen 

işyerlerinin mücbir sebep hali sona erdiğinden bu mükelleflerin 524 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 

ile ertelenen aşağıdaki mükellefiyetleri bu tebliğde açıklanan sürelerde yerine getirmeleri 

gerekmektedir. 

 

Bahse konu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken; 

-Katma değer vergisi  

-Muhtasar beyannameler  

-Ba- Bs bildirimlerinin verilme,  

-e-Defterlerin oluşturma, imzalanma, e-Defter beratları ile e-Defter ve beratların ikincil kopyalarının 

Gelir İdaresi Başkanlığının sistemlerine yüklenme süresi, 

 

mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi (02.03.2021) izleyen 2021 Nisan ayının 26’ncı günü sonuna 

kadar mükellefiyetlerini yerine getirmeleri 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. 

 

Örnek:  

 

Gelir vergisi ve katma değer vergisi yönünden mükellefiyeti bulunan Bay (A), İçişleri Bakanlığınca 

alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetine tamamen ara verilmesi nedeniyle bu Tebliğ 

uyarınca mücbir sebep halindedir. Alınan karar uyarınca Bay (A)’nın faaliyetine 02/03/2021 tarihinde 

tekrar başlamasının uygun görülmesi durumunda, beyan ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

Bay (A)’nın mücbir sebep hali 01/12/2020 tarihinde başlayıp 04/03/2021 tarihinde sona ereceğinden; 

2020/Kasım, 2020/Aralık, 2021/Ocak ve 2021/Şubat dönemleri KDV beyannameleri ile aynı dönemlere 

ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimleri 26/04/2021 günü sonuna kadar verilecektir. 

 

Söz konusu tarihe kadar verilen katma değer vergisi beyannamelerine istinaden tahakkuk eden vergilerin 

vadesi; 2020/Kasım dönemi için 31/5/2021, 2020/Aralık dönemi için 30/06/2021,  2021/Ocak dönemi 

için 02/08/2021, 2021/Şubat dönemi için ise 31/08/2021 olacaktır. 

 

Söz konusu duyuruya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.  

 

https://www.gib.gov.tr/524-sira-nolu-vergi-usul-kanunu-genel-tebligi-ile-ilan-edilen-mucbir-sebep-

halinden-etkilenen  

 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 

 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş 
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