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         Ö z e t   B ü l t e n 

         Tarih : 26.10.2020 

         Sayı : 2020/127 

                                                                  

  

Değerli Müşterimiz;                                                              

                                                       

  

           Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle 

aşağıdadır. 

         

A- Konu Başlıkları: 

 

1. Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerinin Belirlenmesine 

Yönelik 13.10.2020 Tarihli Bakanlık Duyurusu 

2. Ar-Ge Ve Tasarım Merkezleri İle Teknoparklarda Uzaktan Çalışma Süresi 31 

Ekim 2020 Tarihine Kadar Uzatıldı: 

3. 2020 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirimi Haklarının Hangi 

Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği  

4. SGK, Disiplin Kurulu Kararı İle Fesih İşten Ayrılış Kodu Değişimi  

5. İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Teklifi, Plan Ve Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi  

B- Konu Özetleri: 

 

1- SÖZLEŞME BEDELLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK 13.10.2020 

TARİHLİ BAKANLIK DUYURUSU: 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinde 13.10.2020 tarihli “Döviz Cinsinden 

veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru” yayınlamıştır.  Duyuruda,  

 

-12.09.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da değişiklikler yapılarak Türkiye’de 

yerleşik kişilerin bazı istisnalar dışında birbirleriyle döviz cinsinden veya dövize endeksli 

bedeller içeren sözleşmeler yapmamaları hususunda ve mevcut sözleşmelerde yer alan 

bedellerin Türk lirasına çevrilmesi yönünde düzenlemeler yapıldığı, 

 

-Söz konusu düzenlemeler sonrasında Bakanlık tarafından belirlenen istisnaların ise 

“Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ”de 

2018-32/51 Sayılı Tebliğ ve 2018-31/52 sayılı Tebliğ ile değişiklik yapılmak suretiyle 

düzenlendiği, 

 

-Bahse konu düzenlemelerde sözleşme taraflarının Türk lirasına dönüşte mutabakata 

varamamaları halinde bedellerin Türk lirasına çevrilme usulü ile konut ve çatılı iş yeri kira 
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sözleşmelerinde Türk lirası olarak belirlenen bedellere iki yıllık geçiş sürecinde uygulanacak 

artış oranlarına ilişkin esasların belirlendiği hatırlatılmış ve iki yıllık sürenin sona ermesiyle 

geçiş sürecinin sona ereceği belirtilerek tarafların Türk lirası tutarlara uygulanacak artış 

oranında yine mutabakata varmadıkları takdirde, Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi 

hükmünde yer alan sınırlara tabi olacakları açıklanmıştır.  

 

Diğer taraftan, geçiş süreci için öngörülen iki yıllık sürenin sona ermesinden sonra bahse 

konu kira sözleşmelerinde yer alan bedellerin; 

 

• Tekrar döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak uygulamaya başlanmasının ya da 

• Yeniden döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenmesinin 

mümkün bulunmadığı belirtilerek aksi uygulamaların tespiti durumunda kambiyo mevzuatı 

uyarınca gerekli yaptırımların uygulanacağı açıklanmıştır. 

 

2- AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOPARKLARDA 

UZAKTAN ÇALIŞMA SÜRESİ 31 EKİM 2020 TARİHİNE KADAR 

UZATILDI: 

 

7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata 

Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun (R.G. 17.04.2020 – 31102) uyarınca; 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım 

merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında yapılabilmesine ve 

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca Bölge sınırları içinde yürütülen 

faaliyetlerin de Bölge dışında yürütülebilmesine; 11 Ekim 2020 tarihine kadar izin verilmişti.  

 

7254 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanunun1 11’inci maddesi uyarınca, 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-

Ge ve Tasarım Merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında 

yapılabilmesine ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca Bölge sınırları 

içinde yürütülen faaliyetlerin de Bölge dışında yürütülebilmesine 11 Ekim 2020 tarihinden 

itibaren 1 yıl süreyle sınırlı (11 Ekim 2021 tarihine kadar) olmak üzere T.C. Sanayi ve 

Teknoloji Bakanına yetki verilmiştir. Bakanlık kendisine verilen yetki çerçevesinde; uzaktan 

çalışma süresini, ilgili işletmelerde & merkezlerde bildirime tabi personel sayısının 4691 ve 

5746 sayılı Kanunlar kapsamında istihdam edilen personel sayısının yüzde 40’ını geçmemek 

veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili Kanunlar kapsamında 

istihdam edilen toplam personel sayısına isabet edecek toplam çalışma süresinin yüzde 40’ını 

aşmamak şartıyla 31 Ekim 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.  

 

Bakanlığın ilerleyen dönemlerde de söz konusu süre uzatımı ve uzaktan çalışma 

oranlarıyla ilgili olarak yeni duyurular yapacağı beklenmektedir. Muafiyet, destek ve 

teşviklerden yararlanılabilmesi için uzaktan (evden) çalışan personele ve merkez & bölge 

dışında geçirilen sürelere ilişkin bildirimlerinin Bakanlığa yapılmasına devam edilmelidir.  
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3- 2020 YILI ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE YATIRIM İNDİRİMİ 

HAKLARININ HANGİ ORANLAR KULLANILARAK ENDEKSLENECEĞİ  

 

Bilindiği gibi, - Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun mülga ek 1,2,3,4,5,6’ncı 

maddeleri çerçevesinde 24.4.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden 

düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında 31.12.2005 tarihine kadar yapılan 

harcamalar dolayısıyla hak kazanılan yatırım indirimi tutarlarının izleyen dönemlere 

devreden kısmı, yeniden değerleme oranında artırılmak, - GVK’nun mülga 19 uncu 

maddesi kapsamında 08.04.2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak 

gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplanan ancak ilgili yıl kazancının yetersiz olması 

nedeniyle indirilemeyerek izleyen dönemlere devreden yatırım indirimi  hakları 

(uygulamada bunlara yeni hükümlere tabi yatırım indirimi 

hakları denilmektedir) ise Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen artış 

oranında artırılmak, suretiyle uygulanmaktadır.  

 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 55 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi 

Sirküleri ile 2020 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme 

oranının % 5,29 olarak tespit edildiğini ilan etmiştir. Buna göre,  

 

- Uygulamada eski hükümlere tabi yatırım indirimi hakları olarak adlandırılan 

GVK’nun Mülga Ek:1-6 maddeleri kapsamındaki yatırım indirimi tutarları, 2020 yılı 

üçüncü geçici vergi döneminde % 5,29 oranı ile artırılarak kullanılabilecektir.  

 

- Uygulamada yeni hükümlere tabi yatırım indirimi hakları olarak adlandırılan 

GVK’nun mülga 19 uncu maddesi kapsamındaki yatırım indirimi tutarları, 2020 yılının 

ilk dokuz aylık döneminde Yİ-ÜFE’de meydana gelen artış % 13,44 olarak gerçekleştiğinden, 

2020 yılının üçüncü geçici vergi döneminde % 13,44 oranında artırılarak dikkate 

alınacaktır.  

 

4- SGK, DİSİPLİN KURULU KARARI İLE FESİH İŞTEN AYRILIŞ KODU 

DEĞİŞİMİ 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce 

19/06/2020 tarihli E. 726869 sayı ile yayınlanan 2020/21 sayılı Genelge ile işten ayrılış 

nedenleri tablosundaki “26- Disiplin kurulu kararı ile fesih” kodunun “26- Devamsızlık nedeni 

ile fesih” olarak değiştirildiği belirtilmişti. Mezkûr Genelgenin duyurulduğu tarihten sonraki 

süreçte devamsızlık yapan ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-g maddesi kapsamında iş akdi 

sonlandırılan sigortalılar için işten ayrılış kodu “26” olarak seçilmeye başlanmıştır.  

 

Bu kez, söz konusu Kurum tarafından 07/10/2020 tarih ve 2020/41 sayılı Genelge ile 

işten ayrılış nedenleri tablosundaki “26- Devamsızlık nedeni ile fesih” kodu tekrar "26- Disiplin 

kurulu kararı ile fesih” olarak değiştirilmiştir. Kısaca 2020/21 sayılı Genelge ile yapılan kod 

değişikliği 2020/41 sayılı Genelge ile iptal edilmiş ve 26 işten ayrılış kodu eski haline 

dönüştürülmüştür.  
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5- İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ, PLAN VE BÜTÇE 

KOMİSYONUNDA KABUL EDİLDİ  

 

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 23 Ekim 2020 tarihinde kabul edildi. Kanun 

teklifi Meclis genel kurulunda kabul edildikten ve Cumhurbaşkanınca onaylandıktan sonra 

yürürlüğe girecektir. Dolayısıyla izleyen süreçte tasarıda değişiklik yapılması mümkündür.  

 

Komisyonda kabul edilen teklif metnine göre yapılması öngörülen değişiklikler özetle 

aşağıdaki gibidir:  

 

- Komisyonda vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin madde 

kanun teklifine eklendi. Buna göre gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma 

Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari 

para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılıyor.  

Yapılandırma SGK, Öğrenim kredileri, her türlü ceza vb. kamuya olan, Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilen diğer alacakları da kapsamaktadır.   

 

Kanun teklifiyle vergi borçları yapılandırılarak borçların 18 taksitle ödenmesine imkan 

tanınacak. Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl 

sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve maksimum 18 taksit yapılabilecek. 

Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması 

durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.  

 

- Teklifle, işsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 

gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmaları 

halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta 

primleri, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.  

 

- Cumhurbaşkanı, kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerini istihdam etmesi 

halinde işverene sağlanan prim desteği bir önceki yıl ortalamasına ilave istihdam edilen kişiler 

için 12 ay, bu kişinin kadın, genç veya engelli olması durumunda 18 ay süreyle, işverene 

sağlanan prim teşviki ve ilave istihdam sağlayan işverene Gelir Vergisi stopaj teşviki ile Damga 

Vergisi desteği uygulamasının süresini 31 Aralık 2023'e kadar uzatmaya yetkili olacak.  

 

- Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 

salgınının olumsuz etkileri nedeniyle 1 Ocak 2021'den 31 Aralık 2023 tarihine ertelenecek.  

 

- Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar 

uzatma yetkisine sahip olacak.  

 

- Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma 

sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan 

prim desteği süresini de 30 Haziran 2021'e kadar uzatabilecek.  

 

-İşsizlik Sigortası Kanuna Geçici madde eklenerek, İşsizlerin yeniden istihdamı ile 

SGK'ye bildirilmeksizin çalışan kişilerin de istihdam edilebilmesi için iş veya hizmet 
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sözleşmesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde sona erenlerle, SGK'ye bildirilmeksizin 

çalışanların en son çalıştıkları iş yerlerine başvurmaları ve bu işverenlerce fiilen çalıştırılmaları 

halinde, işverenlere her ay Kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere günlük 

44,15 lira destek verilecek. Başvuruda bulunanlardan işverence işe alınıp ücretsiz izne 

ayrılanlar için günlük 39,24 lira, bu kapsamda olup başvurusunun kabul edilmediğini bildirenler 

için ise söz konusu şartlar dahilinde hane başına günlük 34,34 lira destek sağlanacak. Hizmetleri 

SGK'ye bildirilmeksizin çalıştırıldığı işverence kabul edilenler, bu şekilde çalıştırıldıkları 

döneme ilişkin olarak ücret ve ücrete bağlı hakları hariç olmak üzere, diğer haklarından feragat 

etmiş sayılacak ve bu şekilde çalıştırıldıkları dönemde ilgili mevzuat uyarınca daha önce 

yararlanmış oldukları sosyal yardım ve diğer haklar için borç çıkarılmayacak. Bu madde 

uyarınca başvuruda bulunanlardan hizmetlerini SGK'ye bildirmeksizin istihdam ettiğini kabul 

eden işverenlere, ilgililerin işveren yanında hizmetleri bildirilmeksizin çalıştırıldığı dönemler 

için Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca idari para cezası 

uygulanmayacak, işsizlik sigortası primi de dahil olmak üzere sigorta primi tahakkuk 

ettirilmeyecek, ilgili mevzuatta yer alan ortalama ve toplam sigortalı sayısı hesabında dikkate 

alınmayacak.  

 

- İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenen başka bir geçici maddeye göre de işverene, 

Ocak 2019-Nisan 2020 döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan ay veya 

dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edeceği her bir sigortalı için her 

ay SGK'ye ödeyeceği tüm primlerden mahsup edilmek üzere nakdi ücret desteği 

sağlanacak. Bu kapsamda, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak destek tutarının, işe 

alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44,15 lira, ilave işe 

alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacaklara ise günlük 39,24 lira 

olması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı, söz konusu destek ve nakdi destek tutarlarını, maddelerin 

yürürlük tarihinden sonra tespit edilecek asgari ücret artış oranında artırmaya 

yetkili olacak.  

 

- Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, ayrı bir iş yeri açmaksızın ve 

sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine, alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal 

ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların bu faaliyetleri 

muaflık kapsamına alınacak. Bu muafiyetten faydalanılabilmesi için vergiden muaf esnaf 

belgesi alınması, Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması, tüm hasılatın 

münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi ve hasılat tutarının belirlenen tutarı aşmaması 

gerekecek. Bankalar, açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi 

itibarıyla yüzde 4 (bir ve üzeri işçi çalıştırıldığı durumda yüzde 2) Gelir Vergisi 

tevkifatı yapacak, kanun çerçevesinde bunları beyan edip ödemekle yükümlü olacak. Ticari, 

zirai veya mesleki kazancı dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisi'ne tabi 

olanlar ile maddede sayılan faaliyetleri gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz 

edecek şekilde yapanlar bu muafiyetten faydalanamayacak. Cumhurbaşkanına, maddede 

belirtilen oranları ve tutarı, yarısına kadar indirme ve iki katına kadar artırma yetkisi veren 

düzenleme, 1 Ocak 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek.  

 

- Teklife göre, tam mükellef gerçek kişilerin, Gümrük Kanunu kapsamında dolaylı 

temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan 

şirketlerce düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal 

ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın yüzde 50’sine beyannamede bildirilen gelirlerden 

indirim uygulanacak. Bu indirimden yararlanılabilmesi için bu kapsamda sayılan, ihracattan 
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kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400 bin liraya kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin 

sigortalı olması, yıllık 800 bin liraya kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması 

ve en az ortalama bir tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması, yıllık 1 milyon 

600 bin liraya kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam 

zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması, ihracattan kaynaklanan hasılatları 

toplamı yıllık 2 milyon 400 bin liraya kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması 

ve en az ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması şart olacak. 

Cumhurbaşkanı bu maddede yer alan oran, tutar ve sayıları yarısına kadar indirebilecek ve iki 

katına kadar artırabilecek.  

 

-193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen 

fıkra ile, tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetlerini veya ortaklık 

paylarını, sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri hâlinde iktisap bedeli ile hisse senetlerinin 

veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar sermaye azaltımına ilişkin kararın 

ticaret sicilinde tescil edildiği tarih, iktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden 

çıkarmaları hâlinde iktisap bedeli ile elden çıkarma bedeli arasındaki fark tutar elden çıkarma 

tarihi, iktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa 

etmemeleri veya elden çıkarmamaları hâlinde, iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık 

paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar iktisap tarihinden itibaren iki tam yıllık sürenin 

son günü, itibarıyla dağıtılmış kar payı sayılacak ve bu tutarlar üzerinden %15 oranında 

vergi tevkifatı yapılacaktır. Bu fıkra kapsamında tevkif edilen vergiler herhangi bir vergiden 

mahsup edilemez. Cumhurbaşkanı, tam mükellef sermaye şirketinin paylarının Borsa 

İstanbul'da işlem görüp görmemesine, işlem gören paylarının toplam payları içindeki oranına, 

geri alınan payların Borsa İstanbul'da işlem gören paylarından olup olmamasına, tam mükellef 

kurumlardan geri alınıp alınmamasına, tam mükellef sermaye şirketinin yıllık satış hasılatı ve 

diğer gelirlerinin toplam tutarına göre, ayrı ayrı ya da birlikte bu oranı sıfıra kadar indirmeye 

veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye yetkili olacak.  

 

- Teklifle banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım 

(foreks) işlemlerinden elde edilen gelirlerin kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmesi 

amaçlanıyor. Maddenin uygulama süresi 31 Aralık 2025'e kadar uzatılıyor ve bu süreyi 5 yıla 

kadar uzatma konusunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.  

 

- Lisans sahibi olan veya lisans sahibince yetkilendirilen kişi tarafından organize edilen 

yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine  ücret olarak yapılan 

ödemeler üzerinden yüzde 20 gelir vergisi kesintisi yapılmasını düzenleyen hüküm, 31 Aralık  

2025'e kadar uzatılıyor. 

 

- Tam süreli çalışıyorken 31 Aralık 2020'ye kadar kısmi süreli olarak çalışmaya 

başlayan hizmet erbabının ücretleri, kısmi süreli çalışmaya geçmesi nedeniyle çalışmadığı gün 

sayısı kadar kısmi süreli yeni bir çalışan istihdam edilmesi ve bu çalışanın en az 6 ay süreyle 

çalışmaya devam etmesi şartıyla gelir vergisinden istisna olacak. Bu istisnayı uygulamak 

suretiyle alınmayacak vergi tutarı, bu kapsamdaki her bir çalışan için aylık brüt asgari ücretin 

yüzde 10'unu aşamayacak. Bu istisna, 12 ayı geçmemek üzere, kısmi süreli olarak yeni istihdam 

edilen çalışanın çalışmaya devam ettiği sürece uygulanacak. Kısmi süreli çalışmaya başlayan 

mevcut çalışanlara yapılan ücret ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtların, bu madde 

kapsamında gelir vergisinden istisna edilen aylık brüt ücrete isabet eden kısmı, damga 

vergisinden istisna olacak. İstisnadan yararlanma şartları bulunmadan istisnadan faydalanılması 
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nedeniyle eksik tahakkuk ettirilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilecek.  

Cumhurbaşkanı, bu düzenlemedeki 6 ve 12 aylık süreleri dört katına kadar 

uzatmaya ve 31 Aralık 2020 tarihini her defasında birer yıllık dönemler halinde dört kez 

uzatmaya, maddede belirtilen oranı bir katına kadar artırmaya yetkili olacak.  

 

- Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 

araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde 30 Haziran 2021'e kadar Türkiye'deki banka 

veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf 

edebilecek. Söz konusu varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan 

kullanılan ve yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30 

Haziran 2021'e kadar kapatılmasında kullanılabilecek. Bu takdirde, defter 

kayıtlarından düşülmesi kaydıyla borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için 

Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılacak. 

Vergi Usul Kanunu'na göre defter tutan mükellefler, bu madde kapsamında 

Türkiye'ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine 

dahil edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir 

kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilecekler.  

 

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan 

ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve 

diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30 Haziran 2021'e kadar vergi 

dairelerine bildirilecek. Bildirilen varlıklar, dönem kazancının tespitinde dikkate 

alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecek. Bu takdirde, söz konusu varlıklar 

vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate 

alınmaksızın işletmeden çekilebilecek. Bu fıkra kapsamında bildirilen taşınmazların ayni 

sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması halinde, 

sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu 

kararın bildirim tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil 

edilmesi kaydıyla, bu madde hükümlerinden faydalanılabilecek. Türkiye'ye getirilen veya 

kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya 

kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmeyecek.  

 

Söz konusu varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı 

yapılmayacak. Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirilen varlıkların, bildirimin 

yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya Türkiye'deki 

banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şart olacak. 

Cumhurbaşkanı, bu süreleri, bitim tarihlerinden itibaren her defasında 6 ayı 

geçmeyen süreler halinde bir yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.  

 

- Teklifle Katma Değer Vergisi Kanunu'nda değişikliğe gidilerek dahilde işleme ve 

geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak 

maddelerin teslim süresi 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılıyor.  

 

- Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri, bunlara 

ilişkin yazılım teslimi ve hizmetlerinde uygulanan KDV istisnasının süresi, 31 Aralık 

2023'e kadar uzatılacak.  
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- Teklife göre, 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarının Türkiye’de 

oynanması dolayısıyla, UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ile organizasyonda görevli 

tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara, bu 

müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmetleri ile bunların 

yapacakları mal teslimleri ile hizmetleri KDV'den istisna olacak.  

 

- Teklifle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının turizm sektörüne olumsuz 

etkilerinin azaltılması için ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri 

yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından 

belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 arasındaki 

dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, 

kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile Kültür 

ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve 

işletmecilerinden aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme 

süreleri 6 ay erteleniyor.  Ayrıca 1 Temmuz-31 Aralık 2020 döneminde tahsil edilmesi gereken 

kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma 

bedelleri ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme süreleri de başvuru şartı 

aranmaksızın bir yıl ertelenecek. Bu alacaklar, ertelenen süre sonuna kadar 

herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilecek. Bu döneme ilişkin tahsil 

edilen bedeller iade edilmeyecek.  

 

- Teklife göre, belirli süreli iş sözleşmesi, işçinin 25 yaşını doldurmamış veya 50 ve 

daha yukarı yaşta olma koşulunu sağlaması kaydıyla, mevcut koşullar aranmadan 

yazılı yapılabilecek. 25 yaşını doldurmamış işçiler ile yapılacak belirli süreli iş sözleşmelerinin 

süresi, işçinin 25 yaşını doldurduğu tarihi geçemeyecek. Bu hüküm uyarınca bir defada 

veya yenilenerek yapılan belirli süreli iş sözleşmelerinin toplam süresi 2 yılı 

aşamayacak.  

 

- İşe girdiği tarih itibarıyla 25 yaşından küçük olup, hizmet akdine tabi olarak bir 

veya birden fazla işverence çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma 

saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanlar için, 

çalıştırıldıkları süreyle orantılı olarak işverenlerce, prime esas günlük kazanç alt 

sınırının yüzde 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile yüzde 

7,5’i işveren; yüzde 5’i sigortalıya ait olmak üzere yüzde 12,5 oranında genel 

sağlık sigortası primi ödenecek. Bu madde kapsamında çalışanların genel sağlık sigortası 

primlerinin 30 güne tamamlanması zorunlu olacak. Bu fıkra kapsamına girenler, adlarına 

ödenen priminin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar aynı kazancın 30 katının yüzde 

20’si oranında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyebilecek. Ödenen primlere ilişkin 

süreler sigortalılık süresi sayılacak. İşe girdiği tarihten önceki son bir yıl içinde prim ödeme 

gün sayısı 120 günden fazla olanlar ile 25 yaşını dolduran sigortalılar hakkında bu madde 

hükümleri uygulanmayacak.  

 

- Teklifle Cumhurbaşkanına, yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranını beş puana 

kadar indirme ve tekrar kanuni seviyesine getirme yetkisi veriliyor. 

Halka açıklığı, kaydiliği ve kurumsallaşmayı teşvik etmek amacıyla bankalar, 

finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve 

elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, 

sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri 
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hariç olmak üzere, payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem görmek üzere en 

az yüzde 20 oranında ilk defa halka arz edilen kurumların paylarının, ilk defa 

halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait 

kazançlarına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak uygulanacak.  

 

- 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarının Türkiye’de oynanmasına ilişkin 

olarak, Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla Avrupa Futbol 

Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli 

tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar, gelir ve 

kurumlar vergisinden muaf olacak.  

 

- Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin yaygınlaştırılması ve belge zorunluluğunu dışlayan 

hükümlerin uygulanmamasını sağlamak amacıyla Özel Öğretim Kurumları 

Kanunu'ndaki düzenleme yürürlükten kaldırılıyor.  

 

- İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 

kapsamında İstanbul Valiliğine bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Proje 

Koordinasyon Birimine yapılacak teslim ve hizmetler için finansmanı yabancı 

devletler, uluslararası kurum ve kuruluşlarca karşılanmak şartıyla sağlanan KDV 

istisnası, 2025 yılının sonuna kadar devam edecek.  

 

- 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin 

yürürlük tarihi, 1 Ocak 2022 tarihine erteleniyor.  

 

- "Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazların onarım veya 

inşa karşılığı kiralamalarında sözleşmenin başlangıç tarihinde, işletme süresine 

ait ilk yılın altı aylık kira bedeli ayrıca teminat olarak alınması; Vakıflar Genel 

Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazların kiralamalarında, sözleşme 

süresi içinde üç aylık kira bedelinin ödenmemesi halinde ilgili taşınmazın mülki 

amirlikçe tahliye edilmesi; getirilen yeni hükümlerin mevcut kiralamalara 

uygulanmasına" ilişkin düzenlemelerin 1 Ocak 2021 olan yürürlük tarihleri, 30 

Haziran 2021'e öteleniyor.  

 

- Derneklerin yapması gereken genel kurulların ertelenmesine ilişkin madde 

kapsamında, İçişleri Bakanına tanınan yetki, salgınla mücadele ve insanların bir 

araya gelmesini gerektiren etkinliklerin yapılmasının oluşturduğu risk durumu göz 

önünde bulundurularak üçer aylık sürelerle üç defa olmak üzere uzatılıyor.  

 

                         

                        

                                                                                       Saygılarımızla, 

 

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


