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MALİ  TATİ L UYGULAMASİNDA DEG İ Şİ KLİ K 

A. GİRİŞ 

 

27.01.2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6661 sayılı Kanunun ile 5604 Sayılı 

sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’da bazı değişiklikler yapıldı. 10.04.2016 tarih ve 29680 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Sıra No.lu Tebliğ ile 1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında 

Genel Tebliğinde mali tatilin kapsamında ve sürelerinde kanuni düzenlemeye paralel değişiklikler 

yapılmıştır. 

 

B. MALİ TATİLİN KAPSAMINA İLİŞKİN DEĞİŞİKKLİK 

 

Bilindiği üzere; 1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliği ile özel tüketim 

vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi ile şans oyunları vergisine ilişkin olarak 

verilmesi gereken beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri mali tatilde uzamamaktaydı. Yasal dayanağı 

olmayan ve 1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliği ile yapılan bu açıklama ve 

düzenleme, Danıştay 7. Dairesinin E.2009⁄2636 ve K.2011⁄9721 s. Kararı ile iptal edilmiş ve söz konusu 

vergiler da mali tatil kapsamına dahil olmuştu.  

 

6661 sayılı Kanun ile; daha önceleri sadece gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler 

tarafından tarh ve tahakkuk ettirilen vergileri kapsam dışı bırakan kanuni düzenleme, Danıştay tarafından 

iptal edilen 1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliği düzenlemelerine getirilmiş oldu. 

6661 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel 

iletişim vergisi, şans oyunları vergisine ilişkin vergilendirme işlemleri mali tatil kapsamından çıkarılmıştır.  

 

Böylece özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans 

oyunları vergisine ilişkin beyan ve ödeme süreleri Temmuz ayında da diğer aylardaki şekilde yapılacaktır. 

Gelir İdaresi’nce tarh ve tahakkuk ettirilen bu vergiler mali tatil uygulaması dışında bırakılmış oldu. 

Örneğin Haziran 2016 dönemi Gider Vergilerinin (BSMV) beyanı veya Haziran 2016 dönemi ÖTVK 2 

sayılı listedeki Motorlu Araçlara İlişkin (Tescile Tabi Olmayanlar) ÖTV’nin beyanı eski düzenlemeye göre 

27 Temmuz’a kadar beyan edilebilecekken, yeni düzenlemeyle bunların 15 Temmuz 2016 tarihi mesai 

sonuna kadar beyan edilip ödenmesi gerecektir. 

 

C. MALİ TATİL İÇİNDEKİ SÜRLERE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK 

 

Mali tatilin sona erdiği günü takip eden yedi gün içinde sona eren kanuni ve idari süreler mali tatilin 

sona erdiği günden sonraki yedinci günün mesai saatine kadar  uzamakta idi. Değişiklik ile yedi günlük 

süre beş güne düşürülmüştür. Örneğin Mükellef (N) adına yapılan ikmalen tarhiyata ilişkin olarak 

düzenlenen vergi/ceza ihbarnamesi 22 Haziran 2016 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir. Tarhiyat sonrası 

uzlaşma talebinin, vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılması 

gerekmektedir. Ancak bu sürenin son günü olan 22 Temmuz 2016 tarihi, mali tatilin sona erdiği günü 

izleyen beş günlük süre içinde yer aldığından, mükellefin uzlaşma talep etme süresi 25 Temmuz 2016 

tarihine kadar (bu tarih dahil) uzayacaktır. 
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Beyana dayalı tarhiyatta beyanname verme süresi mali tatil ile uzamış olan vergilerin ödeme süresi 

aynı ay içinde kalmak kaydıyla uzayan beyan süresini takip eden günün mesai saati bitimine kadar 

ödenmek zorunda. Örneğin Haziran/2016 dönemine ait katma değer vergisi beyannamesinin verilme süresi 

25 Temmuz 2016 (24 Temmuz 2016 tarihi resmi tatile rastladığından) tarihi olacak, mali tatil nedeniyle 

ayrıca bir süre uzatımı olmayacaktır. Bu beyannameye göre tahakkuk eden vergi de 26 Temmuz 2016 

tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenecektir. Haziran/2017 dönemine ait katma değer vergisi beyannamesinin 

verilme süresinin son günü olan 24 Temmuz 2017 tarihi ise mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 

beş günlük süre içerisine rastladığından, söz konusu beyannamenin verilme süresi 25 Temmuz 2017 

tarihine kadar (bu tarih dahil) uzayacak olup bu beyannameye göre tahakkuk eden vergi 26 Temmuz 2017 

tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenecektir. Bu durum muhtasar beyanname ve SGK aylık prim belgesi için 

de geçerlidir. Ancak SGK prim ödemeleri ay sonuna kadar yapılması gerektiğinden buradaki değişiklik 

prim belgesinin verilme süresi ile alakalıdır. 

 

Bilgilerinize sunulur. 

 

         Saygılarımızla, 
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