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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 03.07.2019 

         Sayı  : 2019/68 

 

 

Değerli Müşterimiz;     

                                                                                                                                                                    
   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlığı itibariyle 

aşağıda açıklanmıştır. 

 

A. Konu Başlığı 

 

 -2019 Yılı Mali Tatili, 

 

 -30.06.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanabilecek Kurlar, 

 

 Söz konusu gelişmeleri konu başlığı altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

B. Konu Özeti 

 

1. 2019 Yılı Mali Tatili 

 

            Bilindiği gibi, 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunda “Her yıl 

Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanır. Haziran ayının 

son gününün tatil olması halinde mali tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden 

günden başlar” hükmüne yer verilmiştir. 

 

 Bu yıl mali tatil 2 Temmuz 2019 Salı günü başlayıp, 20 Temmuz 2019 Cumartesi 

akşamı sona erecektir. 

 

            Özetlemek gerekirse;  

 

           -Vadesi mali tatile rastlayan aşağıdaki süreler, mali tatilin son gününü izleyen 

tarihten itibaren 7 gün süreyle (29 Temmuz 2019 günü akşamına kadar) uzamış 

sayılacaktır. 

 

          -Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin 

verilme süreleri, 

 

          -İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi mali tatile rastlayan 

vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi, 

 

          -Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya 

cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin 

süreler, 
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          -Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında bilgi verilmesine ilişkin süreler.  

 

           Buna göre, vadesi 2 Temmuz 2019-20 Temmuz 2019 tarihlerine rastlayan 

beyannamelerin verilme süreleri 29 Temmuz 2019 mesai saati bitimine kadar 

uzayacaktır. 

 

           Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, 

mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde (27 

Temmuz) sona erer. 

 

           Beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzayan 

vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde almak kaydıyla), uzayan,  

 

           Beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzayan 

vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname 

verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır. 

 

           Dileyen mükellefler beyannamelerini normal sürelerinde verebilir ve ödemelerini 

normal sürelerinde yapabilirler. 

 

           Mali tatil nedeniyle aşağıda belirtilen süreler işlemez. 

 

 -Muhasebe kayıt süreleri, 

 

 -Bildirme süreleri, 

 

 -İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış tarhiyatlara karşı açılacak davalarda 

dava açma süreleri. (Kanunda tahsilata ilişkin davalardan bahsedilmediği için ödeme 

emrine karşı açılacak davalarda mali tatilin etkisinin olmadığı anlaşılmaktadır. Keza 

devam eden davalarda temyiz, itiraz ve cevap verme sürelerinin de mali tatil 

sebebiyle uzamadığı düşünülmektedir. Bu nedenle söz konusu işlemler için mali tatilin 

dikkate alınmamasını öneririz.) 

 

 Anılan süreler, mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar. Diğer 

taraftan hatırlatmak gerekir ki; bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl 20 

Temmuz’dan 31 Ağustos’a kadar çalışmaya ara verirler. 1 Eylül’de yeniden çalışmaya 

başlarlar. Adli tatile rastlayan süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten 

itibaren 7 gün uzamış sayılır. Hesaplamalarda bu husus da göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

 

 Danıştay bir kararında (Danıştay 4. Dairesi 15.06.2015 tarihli E:2014/7459, 

K:2015/3338) dava açma süresinin adli tatil süresince işlemeyeceği, temyiz süresinin son 

gününün mali tatil içinde kalması halinde mali tatilin son gününe kadar uzayacağı; bu 

tarihin de adli tatile rastlaması sebebiyle de adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta 

uzayacağına hükmetmiştir. 
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          Mali tatil süresince defter ve belgelerin ibrazı istenemez, vergi incelemesine 

başlanamaz. Mali tatil süresince mükelleflerden inceleme dolayısıyla tutanak 

alınamaz. 

 

          Vergi ve ceza ihbarnameleri mali tatil süresi içinde gönderilemez, tatil süresi 

içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre mali tatil süresince işlemez. Sosyal 

güvenlikle ilgili bildirim, beyan ve ödeme süreleri de mali tatil süresince ertelenir. 

 

          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 mali tatil uygulanmaz.  

 

2. 30.06.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanabilecek Kurlar 

 

         Geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 217 seri no.lu Gelir Vergisi 

Genel Tebliğinde, yabancı paraların ve yabancı para cinsinden olan borç ve 

alacakların değerlemesinin, T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazete’de geçici vergi 

döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınarak 

yapılacağı belirtilmiştir. (Tebliğin 3.1. Bölümü)  

 

           Buna göre, 2019 yılı ikinci geçici vergi dönemi (1.1.2019 – 30.6.2019) için 

uygulanacak kurlar, 29.06.2019 tarih ve 30816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 

ve 28.6.2019 günü saat 15.30’da belirlenmiş kurlardır. (Merkez Bankasının 2019/122 no.lu 

Bülteni) 

               

Sıra 

No 
DÖVİZİN CİNSİ 

DÖVİZ ALIŞ   DÖVİZ SATIŞ  

 

EFEKTİF ALIŞ 

1 1 ABD Doları 5,7551 5,7654 5,7510 

2 1 Avustralya Doları 4,0248 4,0510 4,0062 

3 1 Danimarka Kronu 0,87629 0,88060 0,87568 

4 1 Euro 6,5507 6,5625 6,5462 

5 1 İngiliz Sterlini 7,2855 7,3235 7,2804 

6 1 İsviçre Frangı 5,8894 5,9272 5,8806 

7 1 İsveç Kronu 0,61812 0,62452 0,61769 

8 1 Kanada Doları 4,3893 4,4091 4,3731 

9 1 Kuveyt Dinarı 18,8630 19,1098 18,5800 

10 1 Norveç Kronu 0,67407 0,67860 0,67360 

11 1 Suudi Arabistan Riyali 1,5345 1,5373 1,5230 

12 100 Japon Yeni 5,3317 5,3670 5,3119 

13 1 Bulgar Levası 3,3305 3,3741  

14 1 Rumen Leyi 1,3760 1,3940  

15 1 Rus Rublesi 0,09076 0,09195  

16 100 İran Riyali 0,01363 0,01380  
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 Kasada mevcut yabancı ülke paraları için efektif alış kurları kullanılır, banka 

hesaplarında mevcut yabancı paralar ise döviz alış kuru ile değerlenir. (283 sıra no.lu 

VUK Genel Tebliği)  

 

          Maliye Bakanlığı ve T.C. Merkez Bankasınca ilân edilmeyen kurların, Merkez 

Bankasından öğrenilmek suretiyle işlem yapılması isabetli olacaktır. 

 

 

                                      Saygılarımızla 

             Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


