
 

DENET DUYURU 
Sayı : 2021/118 

Duyuru Tarihi       : 16.08.2021 
Duyuru No            : 2021/118 
 
 

“Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu 
 
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN 
KASTAMONU, SİNOP VE BARTIN’DA MEYDANA GELEN 
SELDEN ETKİLENEN YERLER İÇİN MÜCBİR SEBEP HALİ 
İLAN EDİLDİ 
 
“Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kastamonu, Sinop 
ve Bartın’da Meydana Gelen Selden Etkilenen Yerler İçin 
Mücbir Sebep Hali İlan Edildi 
 
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. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan 
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili 
olarak, mesleki görüş ve yardım almadan, 
bu yayına dayanarak uygulamalarda 
bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel 
durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için 
BDO Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. 
Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli 
eylemlerde bulunmak veya bulunmamak 
nedeniyle doğabilecek zararlar nedeniyle, 
BDO Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları 
ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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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 ulaşılabilir.” 
 
 


