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MALİ TATİL 2017 YILINDA 1-20 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA 
UYGULANACAKTIR. 

Mali Tatil Uygulaması 2017 yılında 1-20 Temmuz Tarihleri arasında uygulanacaktır. 

Beyan süresi 1-20 Temmuz tarihleri arasında olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme 
süresi 27 Temmuz Perşembe, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 
28 Temmuz Cuma günü mesai saati bitimi olacaktır. 

Beyan süresinin son günü 20 Temmuz 2017 gününü izleyen tarihten itibaren 5. Günün mesai 
saati bitimine kadar olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi 25 Temmuz 2017 
Salı, bu beyannamelere tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 26 Temmuz 2017 Çarşamba 
günü mesai saati bitimi olacaktır. 

Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Şans Oyunları 
Vergisi ile Gümrük İdareleri, İl Özel İdareleri ve Belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen 
vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak mali tatil uygulanmayacaktır. 

Vergiyle İlgili Düzenlemeler 

 5604 sayılı Kanunda, vergi ile ilgili bazı işlemlerin süresinin uzayacağı, bazı işlemlerin süresinin 
işlemeyeceği ve bazı işlemlerin yapılamayacağına yönelik düzenlemeler bulunmaktadır. Bu 
düzenlemeler, aşağıdaki gibidir: 

 1.Mali Tatil Nedeniyle Uzayan Süreler 

▪ Beyanname verme süreleri: Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken 
beyannamelerin verilme süreleri. 

▪ İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta ödeme süreleri: İkmalen, re’sen veya idarece 
yapılan tarhiyatta vadesi malî tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve 
gecikme faizlerinin ödeme süresi. 

▪ Uzlaşmaya ilişkin süreler: Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep 
etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara 
ilişkin süreler. 

▪ Devamlı bilgi vermeye ilişkin süreler: Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi 
gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler. 

Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme 
süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü 
izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılmaktadır. 

Ayrıca malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten 5604 sayılı Kanun   
kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci 
günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılmaktadır. 
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  2.Mali Tatil Nedeniyle İşlemeyen Süreler: 

-Muhasebe kayıt süreleri Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması 
gereken muhasebe kayıt süreleri mali tatil süresince işlemeyecektir. 

-Bildirim süreleri; Vergi Usul Kanunu’nun 153 ilâ 170. maddeleri arasında düzenlenmiş ve 
Kanunun 168. maddesinde de bildirmelerin hangi süreler içinde yapılacağı belirlenmiştir. 

Bildirim sürelerinin mali tatile rastlaması halinde ise süre, mali tatil süresince işlemeyecektir. 

-Dava açma süreleri; İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin 
dava açma süresi, tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 
gündür. Mali tatile rastlaması halinde ise süre, mali tatil süresince işlemeyecektir. 

Belirtilen süreler malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar. 

 3.Mali tatil süresince yapılamayan bazı inceleme işlemleri 

5604 sayılı Kanunun 1. Maddesinin (4) numaralı fıkrasında, “Mahkeme kararı veya Cumhuriyet 
Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı 
incelemeler hariç olmak üzere, mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı 
talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.” hükmüne yer verildiğinden, mali 
tatil süresince (fıkrada yer alan haller dışında) mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmayacak 
ve inceleme amacıyla defter ve belgelerin bu süre içinde ibrazı istenilmeyecektir. 

 4.Mali tatil süresince bilgi isteme durumu 

5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (5) numaralı fıkrasında, “Tatil süresince, vergi ve ceza 
ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, 
vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat 
işlemlerinde süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar.” hükmü yer almaktadır. 
Söz konusu fıkra hükmüne göre vergi/ceza ihbarnameleri, mali tatil süresi içinde mükellefler ile 
vergi ve ceza sorumlularına bildirilmeyecek; tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde 
ise süre mali tatil süresince işlemeyecektir. 

5.Diğer Hususlar 

Mali tatil nedeniyle uzaması söz konusu olmayan süreler; İcra yoluyla yapılan satışlarda (5) 
No.lu katma değer vergisi beyannamesinin, verilme ve ödeme süreleri, Sürekli beyanname 
vermek zorunda olanlar dışındaki resmî kuruluşlar tarafından müzayede mahallerindeki satışlar 
dolayısıyla tahsil edilen katma değer vergisi beyan süreleri. 
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 Sosyal Güvenlik Kurumu İle İlgili Düzenlemeler 

Malî tatil ilan edilen döneme rastlayan tarihlerde 5.5.1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar 
Kanunu, 25.8.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve 22.5.2003 tarihli ve 4857 
sayılı İş Kanununa göre işverenlerce yapılması gereken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri 
dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler; 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17/10/1983 tarihli ve 2926 
sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların, 
17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi işverenlerin, 17/10/1983 tarihli 
ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların yapmakla yükümlü 
olduğu iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler, 5604 
sayılı Kanun’un 1. maddede belirtilen süreler kadar ertelenir. (5604 sayılı Kanun Md. 2/ 1) 

Sigortalı işe giriş bildirgesinin bazı istisnalar hariç sigortalının çalışmaya başladığı tarihten en 
geç 1 gün önce elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilmesi gerekmektedir. 
Ancak 01 Temmuz 2017 tarihi ile 20 Temmuz 2017 tarihi arası işe alınan bir çalışan için 
sigortalı işe giriş bildirgesinin son veriliş süresi 25 Temmuz 2017 olarak uygulanabilecektir. 01 
Temmuz 2017 tarihi ile 20 Temmuz 2017 tarihleri arasında işe giren bir çalışan için sigortalı işe 
giriş bildirgesini 25 Temmuz’a kadar göndermeniz halinde Mali Tatilden dolayı idari para cezası 
uygulanmayacaktır. 

İşten ayrılan bir çalışan için işten ayrılış bildirgesinin en geç işten ayrılış tarihini takip eden 
10’uncu güne kadar elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilmesi gerekmekte, 
gönderilmemesi halinde idari para cezası uygulanmaktadır. Ancak 01 Temmuz 2017 tarihi ile 20 
Temmuz 2017 tarihleri arasında işten ayrılan bir çalışan için 25 Temmuz 2017 tarihi yine son 
tarih olarak esas alınabilecektir. 

Mali tatil kapsamındaki bazı vergi beyannamelerine ilişkin beyan ve ödeme süreleri 
aşağıda yer almaktadır. 

Beyanname Türü 
İlk Beyan 

Günü 

İlgili Yasada 
Yer Alan Son 
Beyan Tarihi 

Mali Tatil 
Uygulaması 

Kapsamında Son 
Beyan Günü 

Son Ödeme 
Günü 

2017 Haziran Dönemi KDV-1 
Beyannamesi 1.07.2017 24.07.2017 25.07.2017 26.07.2017 

2017 Nisan/Mayıs/Haziran 
Dönemi KDV-1 Beyannamesi 1.07.2017 24.07.2017 25.07.2017 26.07.2017 

2017 Haziran Dönemi KDV-2 
Beyannamesi 1.07.2017 24.07.2017 25.07.2017 26.07.2017 

2017 Haziran Dönemi 
Muhtasar Beyannamesi 1.07.2017 23.07.2017 25.07.2017 26.07.2017 

2017 Nisan/Mayıs/Haziran 
Dönemi Muhtasar 
Beyannamesi 1.07.2017 23.07.2017 25.07.2017 26.07.2017 

2017 Haziran Dönemi Damga 
Vergisi Beyannamesi 1.07.2017 23.07.2017 25.07.2017 26.07.2017 

 

http://www.sgkhocasi.com/sigortali-ise-giris-bildirgesinin-verilme-sureleri.html
http://www.sgkhocasi.com/sigortali-isten-ayrilis-bildirgesi-ile-ilgili-tum-bilinmesi-gerekenler.htmlhttp:/www.sgkhocasi.com/sigortali-isten-ayrilis-bildirgesi-ile-ilgili-tum-bilinmesi-gerekenler.html
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Mali tatil kapsamındaki bazı sosyal güvenlik yükümlülüklerine ilişkin beyan ve ödeme 
süreleri aşağıda yer almaktadır. 

Beyan/Bildirim/Yükümlülük İlgili Mevzuat 

Son Günün Mali 
Tatile (1-20 Temmuz 
Arasına) Rastlaması 
Halinde 

Son Günün 21-25 
Temmuz arasına 
rastlaması halinde 

İşyeri Bildirgesi Yönünden 5510/11. md 27.07.2017 25.07.2017 

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 
Yönünden 

5510/8. md 27.07.2017 25.07.2017 

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 
Yönünden 

5510/9. md 27.07.2017 25.07.2017 

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi 
Yönünden 

SSİY/102. md - 25.07.2017 

İdari Para Cezasına İtiraz ve 
Ödeme Yönünden 

5510/102. md 27.07.2017 25.07.2017 

Primlerin Ödenmesi Yönünden 5510/88. md 

Haziran ayı 
primlerinin ödeme 
süresinin son günü 
mali tatile 
rastlamadığından 
normal süresinde 
ödeme yapılacaktır. 

Haziran ayı 
primlerinin ödeme 
süresinin son günü 21-
25 Temmuza 
rastlamadığından 
normal süresinde 
ödeme yapılacaktır. 

SGK'nın Resen Hesapladığı Prim 
Borcuna İtiraz Yönünden 

SSİY/113. md 27.07.2017 25.07.2017 

Asgari İşçilik Uygulamasından 
Kaynaklanan Borcun Kabulüne 
Dair Taahhütname Yönünden 

SSİY/112. md 27.07.2017 25.07.2017 

Asgari İşçilik Tespit 
Komisyonunca Belirlenen Orana 
İtiraz Yönünden 

Asgari İşçilik 
Tespit 
Komisyonunun 
Çalışma Usul ve 
Esasları Hakkında 
Yönetmelik/ 17. 
Md 

27.07.2017 25.07.2017 

Prim Borçlarının Ertelenmesi 
Talebi Yönünden 

5510/91. md 27.07.2017 25.07.2017 

Denetim Elemanlarına İşyeri 
Kayıt ve Belgelerin İbraz 
Edilmesi Yönünden 

SSİY/107. md 27.07.2017 25.07.2017 

 

Saygılarımızla, 


