
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ 06.02.2018 TARİH VE 15264 SAYILI YAZISI İLE 
BİLDİRİLEN MALİYE BAKANLIĞINCA MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLMESİNİN

ETKİLEDİĞİ HUSUSLAR

MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDAKİ İLÇELER:
Kırıkhan, Reyhanlı, Hassa, Altınözü, Kumlu,Yayladağı

MÜCBİR SEBEP BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ:
Başlangıç tarihi:20.01.2018 
Bitiş tarihi :31.07.2018

MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDAKİ MÜKELLEFLER:
1) Merkezleri yönünden yukarıda belirtilen ilçelerdeki vergi dairelerine faal mükellefiyetleri 

bulunanların ülke genelindeki tüm vergi dairelerine olan
2) Şubeleri yönünden veya süreksiz mükellefiyetleri nedeniyle yukarıda belirtilen ilçelerdeki 

vergi dairelerine faal mükellefiyetleri bulunanların yalnızca bu vergi dairelerine
3) Mücbir sebep halinin başladığı tarihten önce terk edenler ile bu tarihten sonra mükellefiyet 

tesis edilenlerin sadece mücbir sebep halinin ilan edildiği yerdeki vergi dairelerine olan 
mükellefiyetleri

BEYANNAME VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ :
1) Mücbir sebep başlangıç ve bitiş tarihleri arasında verilmesi gereken beyanname ve 

bildirimlerin verilme süreleri 27.08.2018 günü sonuna kadar, bu beyanname ve bildirimlere istinaden 
tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 31.12.2018 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

2) 2017 yılı 4.dönem ve 2018 yılı 1.dönem geçici vergi beyannameleri verilmeyecektir.
3) Özel Tüketim Vergisi (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallara ilişkin olarak ilk 

iktisapla ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce verilmesi gereken beyannameler ile harçlar kanunu 
gereğince işlem yapılmadan ödenmesi gereken harçların beyan ve ödeme sürelerinde mücbir sebep 
hali göz önönde bulundurularak süre uzaması söz konusu değildir.

4) 2018 yılı motorlu taşıtlar vergilerinin l.ve 2.taksit ödeme süresi 31.12.2018 günü sonuna 
kadar uzatılmıştır.

5) Mükellefler istemeleri halinde beyannamelerini ve bildirimlerini yukarıda belirtilen 
sürelerden önce vererek ödemede bulunabileceklerdir.

6) 01.08.2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin verilme ve 
ödeme sürelerinde uzama söz konusu değildir.

MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDAKİ MÜKELLEFLERE AİT BORÇLAR İÇİN GETİRİLEN 
KOLAYLIKLAR:

Mücbir sebep kapsamındaki mükellefler 31.01.2019 tarihine kadar başvuruda bulunurlarsa 
aşağıda belirtilen vergi borçları 24 ay süre ile tecil faizi uygulanmaksızın borç tutarı 50.000 TL’ya 
kadar ise bağlı olduğu malmüdürlüğü, borç tutarı 100.000 TL’ye kadar ise bağlı olduğu vergi dairesi, 
borç tutarı yukarıda belirtilen tutarlardan yüksek ise bağlı olduğu başkanlık tarafından tecil 
edilebilecektir.

a) Vadesi 20.01.2018 tarihinden önceki her türlü amme alacakları
b) 20.01.2018 tarihinden önce tahakkuk eden vadesi mücbir sebep halinin ilan edildiği tarih 

aralığına rastlayan her türlü amme alacakları
c) İkmalen,resen ve idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin ilan edildiği tarih 

aralığına aralığına rastlayan her türlü amme alacakları
d) Mücbir sebep halinin ilan edildiği tarihler arasında tahakkuk eden amme alacaklarından 

vadesi bu tarih aralığına rastlayanlar
e) Her ne şekilde olursa olsun vadesi bu tarih aralığına rastlayan her türlü amme alacakları
f) Mücbir sebep hali ilan edilen tarih arasında verilmesi gereken beyanname ve bildirimlere 

istinaden gerek bu tarihte gerekse mücbir sebep halinin sona erdiği tarihten sonra mücbir sebep 
nedeniyle uzatılan süre içinde verilen beyanname ve bildirimlere istinaden tahakkuk ettirilecek amme 
alacakları

g) Mücbir sebep kapsamındaki mükelleflerin 6736 ve 7020 sayılı Yasalar kapsamında ödemeleri 
devam eden borçlarının taksit ödeme sürelerinde herhangi bir uzama söz konusu değildir.


