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Konu: 1 Temmuz - 20 Temmuz 2011 tarihleri arasında mali tatil uygulanacaktır. 

Özet: 5604 sayılı “Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun”un 1. maddesi kapsamında 2011 
yılında mali tatil; 1 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 20 Temmuz Çarşamba günü akşamı sona 
erecektir.  
 
Uygulamaya ilişkin hususlar ana hatları ile aşağıda özetlenmiştir. 

 Verilme sürelerinin sonu mali tatile rastlayan beyannameler, mali tatilin son gününü izleyen 
7. günün (27 Temmuz 2011)akşamına kadar verilebilmektedir. 

 Mali tatilin sona erdiği günü izleyen 7 gün içinde biten kanuni ve/veya idari süreler de mali 
tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7. günün mesai saati bitiminde (27 Temmuz 
2011) sona ermiş sayılacaktır. 

 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 (30 Temmuz 2011) 
uzatılmış sayılmaktadır. Yukarıdaki Kanun hükmünde yer alan “aynı ay içerisinde kalmak 
kaydıyla” ifadesi nedeniyle gecikme zammı ödemek zorunda kalınmaması açısından, 
kapsama giren beyannamelerdeki (KDV, damga vergisi ve muhtasar gibi) vergilerin  
29 Temmuz 2011 Cuma günü sonuna kadar ödenmesinde fayda olduğu düşünmekteyiz. 

 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 tatil uygulaması 
sebebiyle, tatilin son gününü izleyen yedinci gün akşamına kadar (27 Temmuz 2011) 
uzatılmaktadır. 

 Dava açma süresinin mali tatile rastlaması halinde süre, mali tatil süresince işlemeyecektir. 
 Mali tatilin sona erdiği günü izleyen 7 gün içinde biten kanuni ve idari süreler, mali tatilin 

son gününü izleyen tarihten itibaren 7. günün mesai saati bitiminde (27 Temmuz 2011) sona 
ermiş sayılacaktır. 

 Haziran/2011 dönemine ilişkin Ba ve Bs formlarının son verilme tarihi olan 31 Temmuz 
2011, mali tatil veya mali tatilin sona erdiği günü izleyen 7 gün içerisinde olmadığından, 
mali tatil nedeniyle bu formların verilme tarihinde herhangi bir değişiklik söz konusu 
olmayacaktır. Buna göre Haziran/2011 dönemine ilişkin formların, 31 Temmuz’un hafta 
sonuna rastlaması nedeniyle,1 Ağustos 2011 Pazartesi gününe kadar verilmesi 
gerekmektedir.  
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- Mali tatil kapsamına girmeyen vergiler ve bunlara ilişkin beyanname verme ve ödeme süreleri 
ise aşağıda yer almaktadır. 

• Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi ile şans 
oyunları vergisine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelerin verilme ve ödeme 
süreleri, 

• Kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin 
ödeme süreleri, 

• Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintilerine ilişkin olarak verilmesi gereken 
bildirimlerin verilme ve ödeme süreleri. 

 
 
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. 
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