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Kastamonu, Sinop ve Bartın’da Yaşanan 

Sel Felaketi Nedeniyle Mücbir Sebep İlan 

Edilmiştir 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 Ağustos 2021 tarihinde Batı 
Karadeniz bölgesinde yaşanan Sel Afeti nedeniyle, selden 

etkilenen aşağıdaki ilçelerde mücbir sebep hali ilan etmiştir. 

Mücbir Sebep Kapsamı İlçeler 

KASTAMONU İLİ SİNOP İLİ BARTIN İLİ 

Abana, Azdavay, 

Bozkurt, Çatalzeytin, 

Devrekani, İnebolu, 

Küre, Pınarbaşı ve 

Şenpazar ilçeleri 

Sinop ili Merkez, 

Ayancık, Türkeli, 

Gerze, Boyabat ve 

Erfelek ilçeleri  
 

Ulus ilçesi  
 

 

UYGULAMANIN YASAL DAYANAĞI 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 13 ve 15/3’üncü maddeleri 

uygulamanın yasal dayanağını oluşturmaktadır.  

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mücbir sebep sayılan haller 
nedeniyle bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz kalanlar 

itibarıyla mücbir sebep hali ilan etmeye ve bu sürede vergi 
ödevlerinden yerine getirilemeyecek olanları tespit etmeye 

yetkilidir.  

Konuya ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 
Başkanlığı internet sitesinde 13.8.2021 tarihi itibariyle bir 
duyuru yayınlamıştır. Duyuru metni Sirkülerimizin ekinde yer 

almaktadır. 
 

MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDAKİ KİŞİLER 

 

Mücbir sebep kapsamındaki ilçelerde sel tarihi (11 Ağustos 

2021) itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükellefler için 
mücbir sebep hali geçerlidir. 

  

MÜCBİR SEBEBİN SÜRESİ 

Mücbir sebebin süresi 11.08.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasıdır. 

 

MEVZUAT SİRKÜLERİ 

 2021/63    15/8/2021 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

ADRES: 
İçerenköy Çayır Cad. Nehir 
Plaza No:9/25   

34752 Ataşehir- İstanbul 
 

TELEFON: 
0216 213 0550 

 
WEB SİTESİ: 
www.eccdenetim.com  

 
E-POSTA: 

ecc@eccdenetim.com 
 

 
 
ECC Denetim is collaborating 

with Andersen Global in Turkey 

 

http://www.eccdenetim.com/
mailto:ecc@eccdenetim.com
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fglobal.andersen.com%2F&data=04%7C01%7Ctarik.sahin%40mgc.com.tr%7C079ac126233e451e6b8808d8d90937ac%7C3b994ea485ab461ebc2389bd49d222e1%7C0%7C0%7C637497981522565909%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IoUzwCXMBNpds9oYrYRL90R6AiiJdRvEhEFLiQnqRs8%3D&reserved=0
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MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE DURAN SÜRELER 

Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin kanuni verilme süresi mücbir sebep 

dönemine isabet eden ve bu dönemde verilmesi gereken aşağıdaki beyanname ve 
formlar için mücbir sebep hali geçerlidir. Ekte yer alan HMB duyurusunda, mücbir sebebin 

kapsamı aşağıdaki şekilde çizilmiştir. 

11.08.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında geçerli mücbir sebep hali süresince, 

• Verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilme süreleri, 

• Bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, 

• Sel tarihinden önce tahakkuk etmiş, ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen 

süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi, 

• Sel tarihinden önce ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep 

halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin 
ödeme süresi 

uzatılmıştır. 

 

MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDAKİ BEYANNAME, BİLDİRİM VE ÖDEME SÜRELERİ 

Mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemde verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 

17.01.2022 Pazartesi günü sonuna kadar verilebilecek, bu beyanname ve bildirimler üzerine 
tahakkuk eden vergiler ile yukarıda ifade edilen diğer vergi, ceza ve gecikme faizleri 

31.01.2022 Pazartesi günü sonuna kadar ödenebilecektir. 

Bununla birlikte söz konusu yerlerde bulunan mükellefler tarafından, mücbir sebep hali süresi 
içerisinde verilmesi gereken 2021 yılı 2 nci ve 3 üncü geçici vergi beyannameleri 

verilmeyecektir. 

Ayrıca bu yerlerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları 15.02.2022 Salı günü sonuna 

kadar başvuru yapmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya 
kadar taksitlendirilecektir. 

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgilere mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden ulaşılabilir. Mücbir 
sebep halini ilan eden HMB GİB duyurusu, Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır. 

 

Saygılarımızla 

Dr. Celal Çelik 
Yeminli Mali Müşavir 

 

Ekler :  GİB Duyurusu  
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ECC SİRKÜLER 63 EKİ 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kastamonu, Sinop ve 

Bartın’da Meydana Gelen Selden Etkilenen Yerler İçin Mücbir 

Sebep Hali İlan Edildi. 

GİB İnternet Sitesinde Yayın Tarihi: 13/8/2021 - 19:36 

11.08.2021 tarihinde Kastamonu ili Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, 

Pınarbaşı ve Şenpazar ilçeleri, Sinop ili Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat ve Erfelek ilçeleri ile Bartın 

ili Ulus ilçesinde meydana gelen sele ilişkin olarak, Bakanlığımız tarafından, söz konusu ilçelerde mücbir 

sebep hali ilan edilmesi uygun bulunmuştur. 

Bu kapsamda, söz konusu yerlerde sel tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu 

mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından sel tarihi olan 11.08.2021 ila 

31.12.2021 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir. 

 Mücbir sebep hali süresince, 

• verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilme süreleri, 

• bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, 

• sel tarihinden önce tahakkuk etmiş, ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye 

rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi, 

• sel tarihinden önce ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin 

başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi 

uzatılmıştır. 

Buna göre, mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemde verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 

17.01.2022 Pazartesi günü sonuna kadar verilebilecek, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk 

eden vergiler ile yukarıda ifade edilen diğer vergi, ceza ve gecikme faizleri 31.01.2022 Pazartesi günü 

sonuna kadar ödenebilecektir. 

Bununla birlikte söz konusu yerlerde bulunan mükellefler tarafından, mücbir sebep hali süresi içerisinde 

verilmesi gereken 2021 yılı 2 nci ve 3 üncü geçici vergi beyannameleri verilmeyecektir. 

Ayrıca bu yerlerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları 15.02.2022 Salı günü sonuna kadar 

başvuru yapmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar 

taksitlendirilecektir. 

Ayrıntılı bilgilere bağlı olunan vergi dairesinden ulaşılabilinir. 
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