
VERGİ YÖNÜNDEN MÜCBİR SEBEP HALİ 

 

28.07.2021 tarihinden itibaren ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen yangınlara 

ilişkin olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı  tarafından, Osmaniye ili Kadirli ve merkez 

ilçelerinde, Antalya ili Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı 

ilçelerinde, Mersin ili Aydıncık ve Silifke ilçelerinde; Adana ili Aladağ, İmamoğlu, 

Karaisalı ve Kozan ilçelerinde, Muğla ili Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, 

Seydikemer ve Kavaklıdere  (Menteşe ilçesindeki yerler için 03.08.2021-26.08.2021 

tarihleri arasında (bu tarihler dahil), Yatagan ilçesindeki yerler için 06.08.2021 - 

26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) ilçelerinde mücbir sebep hali ilan 

edilmesi uygun bulunmuştur. 

Mücbir sebep hali süresince, 

 Verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri, 

 Bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, 

 Yangın tarihinden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen 

süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi, 

 Yangın tarihinden önce ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir 

sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme 

faizinin ödeme süresi 

 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresi 

Uzatılmıştır. 

Buna göre, mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemde verilmesi gereken beyanname 

ve bildirimler 16.11.2021 Salı günü sonuna kadar verilebilecek, bu beyanname ve 

bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler, yukarıda ifade edilen diğer vergi, ceza ve 

gecikme faizleri ile 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti 30.11.2021 Salı 

günü sonuna kadar ödenebilecektir. 

Bununla birlikte söz konusu yerlerde bulunan mükellefler tarafından, mücbir sebep hali 

süresi içerisinde verilmesi gereken 2021 yılı 2 nci geçici vergi beyannamesi 

verilmeyecektir. 

Ayrıca bu yerlerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları 16.12.2021 Perşembe 

günü sonuna kadar başvuru yapmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faiz 

alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirilecektir. 

Ayrıntılı bilgilere bağlı olunan vergi dairesinden ulaşılabilinir. 

 

 

 



 

SGK YÖNÜNDEN MÜCBİR SEBEP HALİ 

 

06.08.2021 tarihli, 2021/279 sayılı karara istinaden, Antalya, 

Mersin ve Osmaniye illerinin bazı ilçelerinde 28.07.2021 tarihinde, Adana ve Mugla ilerinin 

bazı ilçelerinde 29.07.2021 tarihinde meydana gelen ve hayatı önemli ölçüde etkileyen yangın 

felaketi nedeniyle sigortalı, genel saglık sigortalıları ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının 

(a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin durumlarının, aynı 

Kanunun 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek, gerekli işlemlerin tesis edilmesi için 

yapılacak islemler09.08.2021 tarihli ve 29084065 sayılı yazımızda açıklanmıştır. 

Söz konusu Yönetim Kurulu Kararı ile yangının baska ilçelerde de meydana gelebilecegi 

dikkate alınarak 31.08.2021 tarihine kadar yangının başka ilçelerde de meydana gelmesi 

halinde söz konusu Yönetim Kurulu Kararı kapsamında işlem tesisi için Sigorta Primleri 

Genel Müdürlügü yetkili kılınmıştır. 

Buna göre, yangın felaketinin meydana geldiği Mugla ili Yatağan (06.08.2021) ve Menteşe 

(03.08.2021) ilçelerinde, meydana gelen yangın felaketi tarihleri itibarıyla faaliyet gösteren, 

5510 sayılıKanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı 

çalıstıran özel sektör 

isyerlerinin, 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalılar ile diger sigortalılar ve 

genel sağlık sigortalılarının, 5510 sayılı Kanun geregince yangının meydana geldigi tarih ile 

01.11.2021 (bu tarih dahil) tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamına 

alınması, 

a) Mugla ili Mentese ilçesinde 03.08.2021 tarihinde, Yatagan ilçesinde 06.08.2021 tarihinde 

meydana gelen yangın felaketi nedeniyle, Mentese ilçesindeki yerler için 03.08.2021-

26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil), Yatagan ilçesindeki yerler için 06.08.2021 - 

26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü 

oldukları her türlü bilgi, belge vebeyannamelerin (is kazaları ile meslek hastalıkları 

bildirimleri hariç) 26.08.2021 tarihine kadar (bu tarihdahil) Kuruma verilmesi halinde yasal 

süresi içinde verilmis sayılması, 

b) Anılan yerler için yangın tarihlerinden önce ödeme süresi dolmus olan mevcut prim 

borçları ile 

2021 yılı Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ait prim borçlarının, 5510 sayılı Kanunun 89 

uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 30.11.2021 

tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenmesi, 

c) Menteşe ilçesindeki yerler için 03.08.2021 - 26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler 

dahil),Yatagan ilçesindeki yerler için 06.08.2021 - 26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler 

dahil) verilmesi gereken aylık prim hizmet belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet 

beyannamelerinin 26.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi halinde ve muhteviyatı 

prim borçları ile yangın tarihi itibariyle yasal ödeme süresi geçmis borçların, 30.11.2021 

tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi kaydıyla işyerlerinin tesviklerden yararlandırılması, 

d) Erteleme kapsamına girenlerin, vakıa ya da afetin meydana geldigi tarihteki ödeme süresi 

dolmus prim borçları ile erteleme dönemlerinde olusan prim borçlarının 30.11.2021 tarihi 

dahil düzenlenecek borcu yoktur belgelerinde borç olarak gösterilmemesi, 

e) Erteleme süresince sağlık hizmet sunucularının fatura bedellerinden kesinti yapılmaması, 

f) Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmıs veya 6183 

sayılı Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup, Mugla ili Mentese ilçesinde 03.08.2021 

tarihi itibarıyla, Yatağan ilçesinde 06.08.2021 tarihi itibarıyla yapılandırma / taksitlendirme 



işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 

Menteşe ilçesindeki yerler için 03.08.2021 ila 01.11.2021, Yatağan ilçesindeki yerler için 

06.08.2021 ila 01.11.2021 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 30.11.2021 tarihine kadar 

ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılması, 

g) Erteleme kapsamındaki borçlar nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan icra takiplerinin durdurulması, erteleme süresince 

yeni icra takip dosyalarının açılmaması, 

h) Erteleme kapsamındaki borçlar için daha önce haczedilmis olan menkul ya da gayrimenkul 

mallar üzerindeki hacizlerin baki kalması kaydıyla hacizli malların satıs islemlerinin erteleme 

süresince yapılmaması, 

ı) 6183 sayılı Kanununun 79 uncu maddesi kapsamında uygulanan hak ve alacak hacizlerinin 

Kaldırılması, 

i) 6183 sayılı Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamındaki mucbir sebep 

nedeniyle ertelenen borçların tecil faizi alınmaksızın ya da daha düsük bir tecil faiz oranı ile 

taksitlendirilebileceği hüküm geregi; 28.02.2022 tarihine kadar yazılı basvuru yapılması ve 

2013/14 sayılı Genelgede belirtilen diger sartlarının saglanması kaydıyla ertelenen borçların 

azami 24 aya kadar tecil faizi alınmaksızın taksitlendirilmesi, uygun görülmüstür. 


