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ERK YMM SİRKÜLER 

                                  
 

Sirküler Tarih: 29.06.2021 

Sirküler No     : 2021.53 
 

 

Konu : 528 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, 

kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı 

kapsamına giren ve 22 Mart 2020 ila sokağa çıkma yasağının 

sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep 

halinde olduğu kabul edilenlerin mücbir sebep hallerinin sona 

erdirilmesine yönelik açıklamalar yapılmıştır. 

 

Özet : 6 Haziran 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 528 

sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, kronik 

rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı 

kapsamına giren ve 22 Mart 2020 ila sokağa çıkma yasağının 

sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep 

halinde olduğu kabul edilenlerin mücbir sebep hallerinin sona 

erdirilmesine yönelik aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır: 

o 518 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 5. 

maddesi kapsamında 22 Mart 2020 tarihinden itibaren 

mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen kronik 

rahatsızlığı bulunan mükellefler ve meslek mensupları ile 

24 Mart 2020 tarihi itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve 

Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri 

bu meslek mensuplarınca verilenlerin mücbir sebep halleri 

26 Haziran 2021 tarihi itibarıyla sona erdirilmiştir. 

 

o Mücbir sebep halleri yukarıdaki kapsamda sona erenlerin 

518 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 6. 

maddesi kapsamında mücbir sebep dönemine 22 Mart 2020 

ila 26 Haziran 2021 (bu tarihler dâhil) arası ilişkin 

verilemeyen beyanname/bildirimlerinin (2020 yılına 

ilişkin geçici vergi beyannameleri hariç) 26 Haziran 2021 

tarihini takip eden 15. günün (12 Temmuz 2021 Pazartesi) 

sonuna kadar verilmesi ve bu beyanname/bildirimlere 

ERK Denetim ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. 

 

Adres: Küçükbakkalköy Mah. 

Vedat Günyol Cad. Defne Sok. 

No:1 Flora Residence K:11 

D.141- 142 Ataşehir/İSTANBUL 

 

Tel        : 0.216.340 00 86 

Fax       : 0.216.340 00 87 

E-posta: info@erkymm.com  

 

www.erkymm.com  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu sirkülerde 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. 
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istinaden tahakkuk eden vergilerin de aynı süre 

içerisinde ödenmesi gerekmektedir. 

 

o Kanuni verilme süresi 2021/Haziran ayına isabet eden 

beyanname/bildirimler açısından; 26 Haziran 2021 tarihi 

itibarıyla beyanname/bildirim verme süresinin son gününe 

15 günden az süre kalması halinde, beyanname/bildirim 

verme ile ödeme süresinin son günü olarak yukarıda 

belirtilen şekilde tespit edilen tarihin, 15 günden fazla süre 

kalması halinde ise beyanname/bildirim verme ile ödeme 

süresi olarak kanuni sürelerin dikkate alınması 

gerekmektedir. 

 

o Diğer taraftan kronik rahatsızlığın bulunduğunu tevsik 

eden sağlık kuruluşundan alınan belgelerin, mükellefler 

tarafından, 26 Haziran 2021 tarihini tarihi takip eden 30 

gün içerisinde (26 Temmuz 2021 Pazartesi gününe kadar) 

bağlı oldukları vergi dairesine ibraz 

edilmesi gerekmektedir. 

528 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, yayım tarih 

olan 26 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

 

 

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. 


