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2018 YILI MALİ TATİL 3-20 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA 
UYGULANACAKTIR. 

• Beyan süresi 3-20 Temmuz 2018 tarihleri arasında olan vergilere ilişkin 
beyannamelerin verilme süresi 27 Temmuz 2018 Cuma bu beyannamelere göre tahakkuk 
eden vergilerin ödeme süresi 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü, 

• Beyan süresinin son günü 20 Temmuz 2018 gününü izleyen tarihten itibaren beşinci 
günü mesai saati bitimine kadar olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi 25 
Temmuz 2018 Çarşamba, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 
26 Temmuz 2018 Perşembe günü mesai saati bitimi olacaktır. 

Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları 
vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil 
edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil düzenlemeleri uygulanmayacaktır. 

 

1- Vergiyle İlgili Düzenlemeler 

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

1.1- Sürelerin Uzaması 

5604 sayılı Yasanın 1’nci maddesine göre, son günü malî tatile rastlayan bazı süreler, tatilin 
son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır. Bu süreler aşağıdaki 
gibidir: (5604 sayılı Yasa Md. 1/ 2) 

✓ 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. 

✓ Uzlaşma ve ceza indirimine 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. 

 



  Sirküler No: 2018-52 

                                                                                        09.07.2018 
 

Ginza Corner Plaza 2312 Sok. No:16/C D:88 Esenyurt – İstanbul  ( 212 ) 603 01 87  
 

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 Yasa 
kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci 
günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılmaktadır. 

1.2-Sürelerin İşlememesi: 

Aşağıda belirtilen süreler malî tatil süresince işlemez. 

✓ Muhasebe kayıt süreleri: Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması 
gereken muhasebe kayıt süreleri, 

✓ Bildirim süreleri 

✓ Dava açma süreleri: Vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri Belirtilen süreler 
malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar. 

1.3- Mali tatil süresince yapılamayan bazı inceleme işlemleri 

Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu 
hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince 
inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye 
başlanılmaz. 

1.4- Mali tatil süresince bilgi isteme talepleri 

Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi 
isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmemektedir. Ancak tatil 
süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren 
işlemeye başlamaktadır. 

1.5-Mali tatil kapsamına girmeyen vergi, resim ve harçlar 

5604 sayılı Kanunun 6661 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle 27.01.2016 tarihinden geçerli 
olmak üzere değişen 1 inci maddesinin (7) numaralı fıkrası uyarınca; özel tüketim vergisi, 
banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük 
idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve 
harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmayacaktır. 

2-Sosyal Güvenlik İle İlgili İşlemler 

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 
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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 Yasanın 1’inci maddede belirtilen süreler kadar 
ertelenir. (5604 sayılı Yasa Md. 2/ 1) 

Ancak, söz konusu yasal düzenlemelerden bir kısmı 5510 sayılı Yasa ile yürürlükten 
kaldırıldığından, 5510 sayılı Yasa uyarınca yapılması gereken iş kazası ve meslek hastalığı 
bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemelerden mali tatile rastlayanları, 5510 sayılı 
Yasanın 104’üncü maddesi hükmü uyarınca1 5604 sayılı Yasanın 1’inci maddesinde belirtilen 
süreler kadar ertelenecektir. 

Sigortalı işe giriş bildirgesi; bazı istisnalar hariç sigortalının çalışmaya başladığı tarihten en 
geç 1 gün önce elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilmesi gerekmektedir. 
Ancak 03 Temmuz 2018 tarihi ile 20 Temmuz 2018 tarihi arası işe alınan bir çalışan için 
sigortalı işe giriş bildirgesinin son veriliş süresi 25 Temmuz 2018 olarak uygulanabilecektir. 
03 Temmuz 2018 tarihi ile 20 Temmuz 2018 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 ayrılış bildirgesi; 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 03 Temmuz 2018 tarihi ile 20 Temmuz 2018 tarihleri 
arasında işten ayrılan bir çalışan için 25 Temmuz 2018 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 

İLGİLİ 

YASADA 

YER ALAN 

SON BEYAN 

TARİHİ 

MALİ 

TATİLE 

GÖRE SON 

BEYAN 

GÜNÜ 

SON ÖDEME 

GÜNÜ 

Haziran 2018 Dönemine Ait 

Katma Değer Vergisinin Beyanı 
01/07/2018 24/07/2018 25/07/2018 26/07/2018 

Nisan-Mayıs-Haziran 2018 

Dönemine Ait Katma Değer 

Vergisinin Beyanı 

01/07/2018 24/07/2018 25/07/2018 26/07/2018 
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Katma Değer Vergisi 

Beyannamesi (Sorumlu Sıfatı ile 

Beyan) 

01/07/2018 24/07/2018 25/07/2018 26/07/2018 

Haziran 2018 Dönemine Ait GVK 

94. Madde ile KVK 15. ve 30. 

Maddelerine Göre Yapılan 

Tevkifatların Muhtasar 

Beyanname ile Beyanı 

  01/07/2018 23/07/2018 25/07/2018 26/07/2018 

Nisan-Mayıs-Haziran 2018 

Dönemine Ait Tevkifatların 

Muhtasar Beyanname ile Beyanı 

(GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına 

Göre Üçer Aylık Beyanname 

Verme Hakkından Yararlananlar 

İçin) 

01/07/2018 23/07/2018 25/07/2018 26/07/2018 

Nisan-Mayıs-Haziran 2018 

Dönemine Ait GVK 67. Madde 

Kapsamında Yapılan Tevkifatların 

Muhtasar Beyanname ile Beyanı 

01/07/2018 23/07/2018 25/07/2018 26/07/2018 

Haziran 2018 Dönemine Ait 

İstihkaktan Kesinti Suretiyle 

Tahsil Edilen Damga Vergisi ile 

Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar 

İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi 

Gereken Damga Vergisinin Beyanı 

01/07/2018 23/07/2018 25/07/2018 26/07/2018 

 

Saygılarımızla, 


