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  No: 2016/47 Tarih: 02.07.2016 

 

 

Konu: 2016 yılına ilişkin mali tatil, 1 Temmuz 2016-20 Temmuz 2016 tarihleri arasında 

uygulanacaktır. 

Özet: 2016 yılına ilişkin mali tatil, 1 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 20 Temmuz 2016 Çarşamba 

akşamı sona erecektir. Mali tatil uygulaması ile ilgili açıklamalarımız ana hatları ile aşağıda yer 

almaktadır. 

 

 Verilme sürelerinin sonu mali tatile rastlayan beyannameler, mali tatilin son gününü izleyen 

7. günün akşamına kadar verilebilmektedir.  

 

 Mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 gün içinde biten kanuni ve idari süreler de mali tatilin 

son gününü izleyen tarihten itibaren 5. günün mesai saati bitiminde sona ermiş 

sayılmaktadır. Buna göre örneğin KDV, damga vergisi ve muhtasar beyannamelerin 

verilme süresi 25 Temmuz 2016 Pazartesi gününe uzamış olmaktadır.  

 

 Mali tatil uygulaması sebebiyle verilme süresi uzatılan beyannamelere ait vergilerin ödeme 

süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü 

izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış olmaktadır. Buna göre kapsama giren 

beyannamelerdeki (KDV, damga vergisi, muhtasar gibi) vergiler, 26 Temmuz 2016 Salı 

günü sonuna kadar ödenebilecektir. 

 

 İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve 

harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süreleri de mali tatilin son gününü 

izleyen yedinci günün (27 Temmuz 2016) akşamına kadar uzamaktadır. 

 

 Dava açma süresinin mali tatile rastlaması halinde süre, mali tatil süresince işlememektedir. 

 

 Haziran/2016 dönemine ilişkin Ba ve Bs formlarının verilme süresinde mali tatil nedeniyle 

herhangi bir değişiklik söz konusu olmadığından, bu formların 1 Ağustos 2016 

Pazartesi akşamı saat 24:00’e kadar sistem üzerinden onaylanmak suretiyle gönderilmesi 

gerekmektedir. 

 

 Özel tüketim vergisi (ÖTV), banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV), özel iletişim 

vergisi (ÖİV) ve şans oyunları vergisi (ŞOV), gümrük idareleri, il özel idareleri ve 

belediyeler tarafından tarh ve tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak mali tatil 
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uygulanmamaktadır. 

 

 Kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintilerine ilişkin bildirimlerin verilme ve 

ödeme süreleri de mali tatil kapsamına girmemektedir. 

 

1. Mali Tatilin Uygulanacağı Tarihler 

5604 sayılı "Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun" 28 Mart 2007 tarihli Resmi Gazete'de 

yayımlanmış ve yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 27 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazete'de 

yayımlanan 6661 sayılı Kanun'un, aynı gün yürürlüğe giren 18. maddesi ile mali tatil uygulamasında 

bazı değişiklikler yapılmıştır. 

5604 sayılı Kanun'un uygulanmasına ilişkin olarak hazırlanan Mali Tatil Uygulaması Hakkında 

Genel Tebliği 30 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Söz konusu Genel Tebliğde 

değişlik yapan, Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliği (Sıra No.1)`de Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No.2), 10.04.2016 tarih ve 29680 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanmıştır.  

Kanunun 1. maddesi uyarınca her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali 

tatil uygulanmaktadır. Ancak aynı madde uyarınca Haziran ayının son gününün tatil günü olması 

halinde, mali tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar. 

Buna göre 2016 yılında, 1 Temmuz Cuma günü başlayan mali tatil 20 Temmuz Çarşamba 

akşamı sona erecektir. 

 

2. Mali Tatil Kapsamına Girmeyen Vergiler 

27 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6661 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle mali 

tatil kapsamına girmeyen beyanname ve vergilerin kapsamı genişletilmiştir. Buna göre; 

- Özel tüketim vergisi (ÖTV), 

- Banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV), 

- Özel iletişim vergisi (ÖİV), 

- Şans oyunları vergisi (ŞOV), 

- Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim 

ve harçlarla (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi) 

ilgili olarak mali tatil uygulanmamaktadır. 

Ayrıca, kaynak kullanımını destekleme fonu kesintilerine ilişkin olarak verilmesi gereken 

bildirimlerin verilme ve ödeme süreleri de mali tatil nedeniyle uzamayacaktır. 

Diğer taraftan, özel kanunlarında ödeme süreleri tespit edilmemiş amme alacaklarının ödeme 



 

A: Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok.No:1 Flora Residence K.11 D.141-142  34750 Ataşehir /İSTANBUL  

T: 0.216.340 00 86    F: 0.216.340 00 87   E: info@erkymm.com   W: www.erkymm.com   Sayfa 3 

sürelerinin, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tayin 

edilmesi ve tayin edilen sürelerin de mali tatile rastlaması halinde bu alacaklar için belirlenen ödeme 

sürelerinin, mali tatil nedeniyle uzaması söz konusu olmayacaktır. 

Örnek 1: Mükellef (L) tarafından Haziran/2016 döneminde satışı yapılan dayanıklı tüketim ve diğer 

mallara ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin 15 Temmuz 2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) 

bağlı olduğu vergi dairesine verilmesi gerekmekte olup özel tüketim vergisi mali tatil kapsamında 

olmadığından beyan ve ödeme süresinin mali tatil nedeniyle uzaması söz konusu değildir. 

 

3. Mali Tatil Nedeniyle Uzayan Süreler 

3.1. Beyannamelerin Verilme Süreleri 

Verilme süresinin son günü mali tatil süresine rastlayan vergilere ilişkin beyannamelerin 
verilme süresi, 2016 yılı için 27 Temmuz 2016 tarihi, bu beyannamelere göre tahakkuk eden 

vergilerin ödeme süresi de 28 Temmuz 2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzayacaktır.  

Örnek 2: Haziran/2016 dönemine ait 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarıyla ilgili veraset 

ve intikal vergisi beyannamesinin, 20 Temmuz 2016 tarihi mesai saati sonuna kadar verilmesi 

gerekmekle birlikte, bu tarih mali tatil süresine rastladığından, söz konusu beyannamenin verilme 

süresi 27 Temmuz 2016 tarihine kadar (bu tarih dahil), bu beyannameye göre tahakkuk eden verginin 

ödeme süresi de 28 Temmuz 2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzayacaktır.  

Örnek 3: Sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunmayan (B) Limited Şirketinin, 1 Temmuz 2016 

tarihinde düzenlediği sözleşmeye ilişkin damga vergisini Damga Vergisi Kanunu'nun 22. maddesinin 

birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen 15 gün içinde vergi dairesine 

bir beyanname ile bildirmesi gerekmektedir. Bu sürenin son günü olan 16 Temmuz 2016 tarihi mali 

tatile rastladığından, söz konusu beyannamenin verilme süresi, mali tatilin son gününü izleyen 

tarihten itibaren yedi gün uzamak suretiyle 27 Temmuz 2016 tarihinde (bu tarih dahil) sona erecektir. 

 

Verilme süresinin son günü mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günü 

mesai saati bitimine kadar olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi, 2016 yılı için 25 

Temmuz 2016 tarihi, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de 26 Temmuz 

2016 tarihi, mesai saati bitimi olacaktır. 

6661 sayılı Kanun ile 5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan hüküm, 

"Malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari 

süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona 

ermiş sayılır." şeklinde değiştirilmiştir.  

Söz konusu hükme göre, mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari 

süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona 

erecektir. Son günü mali tatile rastlayan süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 5 gün 

uzamış sayılmaktadır. 

Örnek 4: Vergi dairesinin 16 Haziran 2016 tarihli ve mükellef (M)’ye tebliğ tarihinden itibaren 30 

gün içinde yerine getirilmesi istenilen bilgi isteme talebine ilişkin yazısı, posta idaresince 21 Haziran 



 

A: Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok.No:1 Flora Residence K.11 D.141-142  34750 Ataşehir /İSTANBUL  

T: 0.216.340 00 86    F: 0.216.340 00 87   E: info@erkymm.com   W: www.erkymm.com   Sayfa 4 

2016 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir. Mükellefe tanınan 30 günlük idari süre, 21 Temmuz 2016 

tarihinde bittiğinden ve bu tarih de mali tatil süresinin sona erdiği günü izleyen beş günlük süre 

içinde yer aldığından, söz konusu süre 25 Temmuz 2016 tarihinde (bu tarih dahil) sona erecektir. 

Örnek 5: 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.  

Örnek 6: Mükellef (O)'nun, Gelir Vergisi Kanununun 98 inci maddesi uyarınca ertesi ayın 23 üncü 

günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermesi gereken Haziran/2016 dönemine ait gelir (stopaj) 

vergisine ilişkin muhtasar beyannamenin verilme süresi 25 Temmuz 2016 (23, 24 Temmuz 2016 

tarihleri 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.  

Örnek 7: 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. 

Buna göre İlgili kanunlarına göre 2016/Temmuz ayında verilmesi gereken ancak verilme sürelerinin 

sonu mali tatile rastlayan beyannameler, dileyen mükellefler ve vergi sorumluları tarafından mali 

tatil süresi içinde de verilmesi mümkün bulunmaktadır. 

 

3.2. Beyanname Verme Süresi Mali Tatil Nedeniyle Uzamış Olan Vergilerde Ödeme Süresi 

6661 sayılı Kanun öncesinde, mali tatil uygulaması sebebiyle verilme süresi uzatılan beyannameler 

üzerinde gösterilen vergilerin ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname 

verme süresinin son gününden itibaren 3. günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılmaktaydı. 

Söz konusu Kanun ile yukarıda yer verilen "son gününden itibaren 3. günün" ibaresi "son gününü 

izleyen günün" şeklinde değiştirilmiştir. 

Buna göre; 

- Verilme süresinin son günü mali tatil süresine rastlayan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme 

süresi; 2016 yılı için, 27 Temmuz 2016 tarihi, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin 

ödeme süresi de 28 Temmuz 2016 tarihi, 

- Verilme süresinin son günü mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günü mesai 

saati bitimine kadar olan vergilere ilişkin beyannamelerin (KDV, damga vergisi, muhtasar gibi) 



 

A: Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok.No:1 Flora Residence K.11 D.141-142  34750 Ataşehir /İSTANBUL  

T: 0.216.340 00 86    F: 0.216.340 00 87   E: info@erkymm.com   W: www.erkymm.com   Sayfa 5 

verilme süresi; 2016 yılı için, 25 Temmuz 2016 tarihi, bu beyannamelere göre tahakkuk eden 

vergilerin ödeme süresi de 26 Temmuz 2016 tarihi, 

mesai saati bitimi olacaktır. 

Mali tatil kapsamına girmeyen ve vadesi Temmuz sonu olarak belirlenmiş olan vergilerin ise son 

ödeme günün tatil günü olması nedeniyle (gelir vergisi ve motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksidi gibi) 1 

Ağustos 2016 Pazartesi günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir. 

 

 

 

 

  Saygılarımızla. 

  ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

  Hizmetleri Ltd. Şti. 

  Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 

açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 


