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        İstanbul, 22 Nisan 2021 

 

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ 

NO: 2021 / 63 
 

                         
 

 

Mart ayında Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programının uygulanması 

kapsamında hazırlanan “ Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Teklifi “ TBMM’nde kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanınca imzalanarak 22 Nisan 

2021 Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır. 

Bahse konu Kanun ile aşağıda sayılan Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. 

1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,  

2. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 

3. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu,  

4. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 

5. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu,  

6. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu,  

7. 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle……..Dair Kanun. 

                 7316 sayılı Kanunla Vergi ve Sosyal Güvenlik mevzuatında yapılan değişiklikler aşağıdaki 

bölümlerde açıklanmıştır. 

1. KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  

1.1.  2021 ve 2022 Yılı Vergilendirme Dönemlerine ilişkin Kurumlar Vergisi Oranları Yeniden 

Belirlenmiştir. 

    5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda kurumlar vergisinin kurum kazancı üzerinden %20 

oranında alınacağı hükme bağlanmıştır. Madde hükmünde geçici verginin de kurumlar vergisi oranında 

ödeneceği belirtilmiştir.(Cumhurbaşkanı geçici vergi oranını 5 puana kadar indirmeye veya tekrar kanuni 

seviyeye getirmeye yetkilidir. Maddede şarta bağlı diğer indirim düzenlenmelerine de yer verilmiştir.) 

   Öte yandan 5520 sayılı Kanuna 7061 sayılı Kanunla eklenen geçici 10. madde ile kurumlar vergisi 

oranının, kurumların 2018,2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen 

kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kazançları için %22 olarak uygulanacağı 

hükme bağlanmıştır. 

    Bu defa 7316 sayılı Kanunla 5520 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 13. madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 13- (1) Bu Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, 

kurumların 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme 

7316 Sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" İle Mali Mevzuatta Yapılan 
Değişiklikler. 
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dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanır. Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen 

kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanır.” 

Değişikliğe göre kurumlar vergisi oranı kurumların 2021 yılı vergilendirme dönemlerine ait kurum 

kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönmelerine ait kurum kazançları için ise %23 olarak 

uygulanacaktır. Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap 

dönemlerine ait kazançlarına uygulanacaktır. 

Değişiklik 1/7/2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 

1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar 

için 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere 

7316 sayılı Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

2. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  

2.1. Komisyoncular Vasıtasıyla veya Konsinyasyon Suretiyle Yapılan Satışlarda Vergiyi Doğuran 

Olay Yeniden Belirlenmiştir. 

    Özel Tüketim Vergisinde vergiyi doğuran olay 4760 sayılı Kanunun 3. maddesinde düzenlenmiş 

olup, maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde; “Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle 

yapılan satışlarda malların alıcıya teslimi vergiyi doğuran olay” kabul edilmiştir. Madde hükmü uyarınca 

malların komisyoncuya veya konsinyi işletmeye teslimi aşamasında vergi doğmamıştır. 

7316 sayılı Kanunun bahse konu (d) bendinde yer alan “satışlarda malların alıcıya teslimi” ibaresi 

“satışlarda, (I), (II) ve (IV) sayılı listelerdeki malların alıcıya, (III) sayılı listedeki malların komisyoncuya 

veya konsinyi işletmeye teslimi” şeklinde değiştirilmiştir. 

Değişiklikler Kanuna ekli (III) sayılı listede yer alan malların (kolalı ve alkollü içkiler ile tütün 

mamullerinin) komisyoncu vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışlarında ÖTV’nin doğuşu öne 

çekilmiş olmaktadır.(I sayılı listede yer alan petrol ürünleri ve türevleri, II sayılı listede yer alan motorlu 

taşıtlar ve IV sayılı listede yer alan lüks tüketim malları ile ilgili uygulama değişikliği olmamıştır.) 

Değişiklik 7316 sayılı Kanun yayımı (22 Nisan 2021) tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

3. 6183 SAYILI AATUHK’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  

Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza alacakları ile diğer 

alacakların ve bunların takip masraflarının tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacakların Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun uygulanmaktadır. 

7316 sayılı Kanunla 6183 sayılı Kanunun bazı maddelerinde değişiklikler yapılmış olup, bahse konu 

maddelerin değişiklik öncesi ve sonrası halleri aşağıya alınmıştır. 

Değişiklik Önceki Hali Değişiklik Sonrası Hali 

  Satış şekli, artırma ve ilan 

  Madde 85 

  Menkul mallar, tahsil dairelerinin satış mahallinde 

açık artırma ve peşin para ile satılır. Tahsil 

   Satış şekli, artırma ve ilan 

   Madde 85 

   Menkul mallar, elektronik ortamda veya tahsil 

dairelerinin satış mahallinde açık artırma ve peşin 
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dairesince uygun görülmesi halinde, artırma malın 

mahallinde de yapılabilir. Açık artırma ile satışa 

çıkarılan mal, artırma sonunda üç defa yüksek sesle 

duyurulduktan sonra en çok artırana ihale edilir. 

Bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle korunması 

mümkün olmayan ya da beklediği zaman önemli bir 

değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan mallar en 

uygun yerde  pazarlıkla, borsası bulunan mallar ilgili 

borsada satılabilir. İlk artırmada satılamayan 

malların ikinci artırması bir başka il veya ilçede 

yapılabilir. 

 

 

 

  Gerekli hallerde artırmanın yapılacağı yer, gün ve 

saat, satılacak malların nevi ve evsafı önceden ilan 

olunur. 

  İlanın şekli, artırmanın tarzı, yeri ve günü alacaklı 

amme idaresinin ve borçlunun menfaatine en uygun 

gelen şekil göz önünde tutularak alacaklı amme 

idaresince tesbit olunur. 

  Satılan mal, bedeli alınmadan teslim edilmez. 

Tahsil dairesi mal bedelinin ihale gününü takip eden 

günden itibaren üç gün içinde ödenmesi için mühlet 

verebilir. 

  Bir kısım malların satışı ile amme alacağı 

karşılandığı takdirde geriye kalan malların 

satışından vazgeçilir ve bunlar üzerindeki haciz 

kaldırılır. 

para ile satılır. Tahsil dairesince uygun görülmesi 

halinde, artırma malın mahallinde de yapılabilir. Açık 

artırma ile satışa çıkarılan mal, artırma sonunda üç 

defa yüksek sesle duyurulduktan sonra en çok 

artırana ihale edilir. Bozulma, çürüme ve benzeri 

sebeplerle korunması mümkün olmayan ya da 

beklediği zaman önemli bir değer düşüklüğüne 

uğrayacağı anlaşılan mallar ile muhafazası 

tehlikeli veya masraflı olan mallar  en uygun 

yerde  pazarlıkla, borsası bulunan mallar ilgili 

borsada satılabilir. İlk artırmada satılamayan 

malların ikinci artırması bir başka il veya ilçede 

yapılabilir. 

 Artırmaya iştirak edeceklerden menkul mala 

biçilen değerin %5’i nispetinde para teminat 

olarak alınır. Alacaklı amme idareleri, menkul 

malın türü veya değeri ile satış şeklini esas 

alarak teminat alınmayacak halleri belirlemeye, 

para yerine teminat mektubu alınmasına karar 

vermeye yetkilidir. 

  Gerekli hallerde artırmanın yapılacağı yer, gün ve 

saat, satılacak malların nevi ve evsafı önceden ilan 

olunur. 

  İlanın şekli, artırmanın tarzı, yeri ve günü alacaklı 

amme idaresinin ve borçlunun menfaatine en uygun 

gelen şekil göz önünde tutularak alacaklı amme 

idaresince tesbit olunur. 

  Satılan mal, bedeli alınmadan teslim edilmez. 

Tahsil dairesi mal bedelinin ihale gününü takip eden 

günden itibaren üç gün içinde ödenmesi için mühlet 

verebilir. 

  Bir kısım malların satışı ile amme alacağı 

karşılandığı takdirde geriye kalan malların 

satışından vazgeçilir ve bunlar üzerindeki haciz 

kaldırılır. 

 Müşterinin malı almaktan vazgeçmesi 

  Madde 86 

 Müşteri malı almaktan vazgeçer veya verilen 

mühlet içinde bedelin tamamını vermezse mal ikinci 

defa artırmaya çıkarılır ve en çok artırana ihale 

olunur. Mal birinci defa kendisine ihale olunan 

kimseden, iki ihale arasındaki fark ve diğer zararlar 

ve % 5 faiz, veya ikinci ihalede talip çıkmaması 

sebebiyle ihale yapılamadığı takdirde birinci ihale 

  Müşterinin malı almaktan vazgeçmesi 

“MADDE 86-  

Müşteri malı almaktan vazgeçer veya verilen 

mühlet içinde bedelin tamamını vermezse mal 

ikinci defa artırmaya çıkarılır ve en çok artırana 

ihale olunur. Mal birinci defa kendisine ihale 

olunan kimseden, iki ihale arasındaki fark ve 

diğer zararlar ile fark üzerinden hesaplanacak 

tecil faizi oranında faiz veya ikinci artırmada talip 
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bedeli ve diğer zararlar ve % 5 faiz, ayrıca bir 

hüküm alınmasına hacet kalmaksızın bu kanun 

hükümlerine göre tahsil edilir ve o mal için idarece 

yapılan her nevi masraflar alınmak suretiyle mal 

kendisine terkolunur. Mal bedeli ihale yapılan 

şahıstan tahsil edilemediği müddetçe asıl borçlunun 

borçlu sıfatı devam eder. 

çıkmaması sebebiyle ihale yapılamadığı takdirde 

birinci ihale bedeli ve diğer zararlar ile birinci 

ihale bedeli üzerinden hesaplanacak tecil faizi 

oranında faiz, ayrıca bir hüküm alınmasına hacet 

kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan 

sonra bakiyesi bu Kanun hükümlerine göre 

tahsil edilir ve o mal için idarece yapılan her nevi 

masraf alınmak suretiyle mal kendisine terk 

olunur. 

   Birinci artırmada talip çıkmaması sebebiyle 

ihalenin yapılamaması veya birinci artırmada 

mal kendisine ihale olunan kimsenin malı 

almaktan vazgeçmesi ya da verilen mühlet 

içinde bedelin tamamını vermemesi üzerine 

yapılan ikinci artırmada mal kendisine ihale 

olunan kimsenin malı almaktan vazgeçmesi veya 

verilen mühlet içinde bedelin tamamını 

vermemesi halinde, bu kimseden ikinci ihale 

bedeli ve diğer zararlar ile ikinci ihale bedeli 

üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faiz, 

ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın 

teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 

bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir ve o mal 

için idarece yapılan her nevi masraf alınmak 

suretiyle mal kendisine terk olunur. 

   Mal bedeli ihale yapılan şahıstan tahsil 

edilemediği müddetçe asıl borçlunun borçlu 

sıfatı devam eder.” 

                                                                            

Satış ve satış komisyonları 

 Madde 90 

  Gayrimenkuller, satış komisyonlarınca açık artırma 

ile satılır.Satış komisyonu, il ve ilçelerde en büyük 

mal memurunun veya tevkil edeceği zatın reisliği 

altında belediye meclisi tarafından kendi azası 

arasından seçilmiş bir zat ile alacaklı amme 

idaresinin salahiyetli bir memurundan ve 

gayrimenkulün bulunduğu yer tapu sicil muhafızı 

veya tevkil edeceği zattan teşekkül eder.  

   28/3/2007 tarihli ve 5615 sayılı Kanunun 21 inci 

maddesiyle bu maddede yer alan "gayrimenkulün 

bulunduğu yer tapu sicil muhafızından teşekkül 

eder." ibaresi "gayrimenkulün bulunduğu yer tapu 

sicil muhafızı veya tevkil edeceği zattan teşekkül 

eder." şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir 

                                                                                    

Satış ve satış komisyonları 

MADDE 90-  

  Gayrimenkuller, satış komisyonlarınca fiziki 

veya elektronik ortamda açık artırma ile satılır. 

Satış komisyonunun oluşumu alacaklı amme 

idarelerince belirlenir. Komisyonun çalışma usul 

ve esaslarını belirlemeye Hazine ve Maliye 

Bakanlığı yetkilidir.” 
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   Gayrimenkul satış bedelinin tahsili 

   Madde 97 

   Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal 

veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale 

kararı feshedilir ve gayrimenkul, satış komisyonunca 

hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu 

artırmayı alakadarlara tebliğe hacet olmayıp yalnız 

ilanla iktifa olunur ve çok artırana ihale edilir. 

   Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale 

arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesuldür. 

İhale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme 

hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan 

sonra bakiyesi tahsil dairesince tahsil olunur. Faiz % 

5 ten hesap olunur. Aradaki farkın amme alacağını 

aşan miktarını bundan mesul olan şahıstan tahsil 

edebilmek üzere malı satılan amme borçlusuna 

dairece bir vesika verilir. 

Gayrimenkul satış bedelinin tahsili 

Madde 97 

   Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal 

veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale 

kararı feshedilir ve gayrimenkul, satış komisyonunca 

hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu 

artırmayı alakadarlara tebliğe hacet olmayıp yalnız 

ilanla iktifa olunur ve çok artırana ihale edilir. 

  İhale bedelinin tamamını ödememek suretiyle 

ihalenin feshine sebep olan kimse teklif ettiği 

bedel ile bir sonraki ihale bedeli arasındaki 

farktan ve diğer zararlardan ve fark üzerinden 

hesaplanacak tecil faizi oranında faizden 

sorumludur. Bu tutar ayrıca hükme hacet 

kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan 

sonra bakiyesi tahsil dairesince tahsil olunur. 

   Bu madde ile 86 ncı madde kapsamında 

mesuliyeti bulunan kişilerden alınan teminattan 

gerekli mahsup yapıldıktan sonra bakiye teminat 

tutarı irat kaydedilir.” 

 Menkul ve gayrimenkul malların elektronik 
ortamda satışı 

MADDE 97/A- Menkul ve gayrimenkul mallar bu 
Kanun hükümlerine göre elektronik ortamda 
açık artırma ile satılabilir. 

Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat 
aralığında teklif verme yoluyla yapılır. Elektronik 
ortamda satışı yapılacak menkul mallar için her 
halükarda satış ilanı yapılır. Satışa ilişkin farklı 
mecralarda yapılan ilan ile elektronik ortamda 
yapılan ilan metinleri arasında farklılık 
bulunması halinde elektronik ortamda yapılan 
ilan esas alınır. Elektronik ortamda satışa 
sunulan mala ilişkin artırma sonucu, izleyen ilk 
iş günü elektronik ortamda ilan edilir. Elektronik 
ortamda satılamayan menkul mallar bu Kanun 
hükümlerine göre pazarlık usulüyle fiziki veya 
elektronik ortamda satılabilir. 

Artırma tarihinden önce teklif almaya, tekliflerde 
asgari artırım bedelini, teklif verme sürelerini, 
alınacak teminat türünü, artırma sonucunu 
belirten ilanda yer alacak hususlar ile elektronik 
ortamda yapılacak satışa ilişkin diğer usul ve 
esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı 
yetkilidir.” 
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7316 sayılı Kanunla 6183 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler Kanunun yayım (22 Nisan 2021) 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

4. 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

4.1.  Geçici 24.Maddede (Geçici 27 ve Geçici 28. Maddelere İlişkin Olarak) Değişiklikler 

Yapılmıştır. 

   4447 sayılı Kanuna 7244 sayılı Kanunla eklenen geçici 24.madde aşağıdaki gibidir 

.(Bakınız,2020/69 sayılı Sirkülerimiz) 

“Geçici Madde 24 –  

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte iş sözleşmesi bulunmakla birlikte 4857 sayılı Kanunun geçici 10 

uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden 

yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 51 inci madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen 

ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal 

güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde 

yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz 

kaldıkları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilir. Yapılan ödemelerden 

damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz. 

Birinci fıkra kapsamında ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen 

çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için 

ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesince belirlenen aylık brüt 

asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanır ve ödenen nakdi 

ücret desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir. 

Bu madde kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlananlardan 5510 sayılı Kanuna göre genel 

sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, aynı 

Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve 

genel sağlık sigortasına ilişkin primleri Fondan karşılanır. 

Bakanlık, nakdi ücret desteğine ilişkin ödeme usul ve esaslarını belirlemeye ve bu maddenin 

uygulanmasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye yetkilidir.” 

 7316 sayılı Kanunla anılan maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş 

ve maddenin mevcut ikinci fıkrasında yer alan “Birinci fıkra” ibaresi “Bu madde” şeklinde değiştirilmiştir. 

“Birinci fıkra ile geçici 27 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve geçici 28 inci maddenin ikinci 

fıkrası kapsamında yer alan tutarlar 2021 yılı Nisan ayı ve sonrası için günlük 50 Türk lirası olarak uygulanır 

ve bu kapsamda 30/4/2021 tarihinden sonra yapılan ödemelerden damga vergisi dâhil herhangi bir kesinti 

yapılamaz. NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda faaliyet gösteren işyerleri ile 

61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 

96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodlarında faaliyet gösteren işyerlerinde 2021 yılı Mart ayında/döneminde 

iş sözleşmesi bulunan sigortalılardan 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren 

tarafından ücretsiz izne ayrılanlara işe giriş tarihine bakılmaksızın birinci fıkradaki diğer şartları taşımaları 

halinde 2021 yılı Nisan ve Mayıs ayları için nakdi ücret desteği verilir.” 

http://www.ecovisdeger.com.tr/
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4447 sayılı Kanuna 7256 sayılı Kanunla eklenen;  

a) Geçici 27. maddede hizmet sözleşmesi 1/1/2019 - 17/4/2020 tarihleri arasında sona erenlere SGK 

prim desteği verilmesine ilişkin düzenleme, 

b) Geçici 28. maddede ise Ocak/2019 - Nisan/2020 dönemi sigortalılarına ilave olarak istihdam 

edileceklere ve bunlardan ücretsiz izne ayrılacak olanlara SGK prim desteği / ödeme desteği verilmesine 

ilişkin düzenleme, 

     yer almaktadır.(Bakınız,2020/154 sayılı Sirkülerimiz.) 

Değişiklik 7316 sayılı Kanunun yayımı (22 Nisan 2021) tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

4.2.  Belirli Faaliyet Kolları İçin 2021 Yılı Nisan ve Mayıs Aylarına İlişkin SGK Prim Desteği 

Düzenlemesi Yapılmıştır. 

   7316 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

 “GEÇİCİ MADDE 30- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet 

Sınıflamasına göre 56 kodunda faaliyet gösteren işyerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 

93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 

kodlarında faaliyet gösteren özel sektör işyerlerinde 2021 yılı Mart ayına/dönemine ait muhtasar ve prim 

hizmet beyannamelerinde bu Kanun kapsamında bildirilen sigortalılar için 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına 

ilişkin 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 

hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna 

ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle Fondan karşılanır. 

İşyeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi, primlerin 

yasal süresinde ödenmemesi, mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişilerin 

sigortalı olarak bildirilmediğinin veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığının tespit edilmesi ve Sosyal 

Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu 

bulunması durumlarında bu maddede belirtilen destekten yararlanılamaz. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna 

olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı 

Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ettiren ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca 

yapılandıran işverenler bu taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği sürece bu madde hükmünden 

yararlandırılır. 

Bu madde kapsamında prim desteğinden yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan prim 

desteği tutarı işverenden 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve 

gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. 

Bu madde kapsamında prim desteğinden yararlanan işverenler; aynı sigortalı için destekten 

yararlanılan süre boyunca, bu Kanun ile diğer kanunlarda yer alan diğer sigorta primi teşvik, destek ve 

indirimlerinden yararlanamaz. Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi 

uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. 

Bu madde hükümleri; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum 

ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine  

http://www.ecovisdeger.com.tr/
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istinaden yapılan alım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım işlerine ilişkin işyerleri ile sosyal 

güvenlik destek primine tabi çalışanlar, yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz. 

Bu madde kapsamında Fon tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek 

tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemez. 

Bakanlık, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve ortaya çıkabilecek 

tereddütleri gidermeye yetkilidir.” 

Düzenleme 1/4/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. 

5. 5510 SAYILI SS VE GSS KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

5.1. Ödenek ve Gelirlere Esas Tutulacak Günlük Kazanç İle İlgili Değişiklik 

5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 17. maddesi aşağıdaki gibidir. 

Ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazanç  

“MADDE 17- İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya 

bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının veya doğumun olduğu tarihten, 

meslek hastalığı veya hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki son üç ay 

içinde 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim 

ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.  

Oniki aylık dönemde çalışmamış ve ücret almamış olan sigortalı, çalışmaya başladığı ay içinde iş 

kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrarsa verilecek ödeneklerin veya bağlanacak 

gelirlerin hesabına esas günlük kazanç; çalışmaya başladığı tarih ile iş göremezliğinin başladığı tarih 

arasındaki sürede elde ettiği prime esas günlük kazanç toplamının, çalıştığı gün sayısına bölünmesi 

suretiyle; çalışmaya başladığı gün iş kazasına uğraması halinde ise aynı veya emsal işte çalışan benzeri bir 

sigortalının günlük kazancı esas tutulur. 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi gereği sigortalı sayılanların ödenek veya gelire esas 

günlük kazançlarının hesabında: 

a) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeler dikkate alınmış ise ödenek ve gelire esas alınacak 

günlük kazanç, ücret toplamının ücret alınan gün sayısına bölünmesiyle hesaplanacak günlük kazanca, % 

50 oranında bir ekleme yapılarak bulunan tutardan çok olamaz. 

b) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yapılan ücret, ikramiye, zam, tazminat ve bu 

mahiyetteki ödemelerden, ödenek ve gelirin hesabına esas alınan üç aylık dönemden önceki aylara ilişkin 

olanlar dikkate alınmaz. 

Meslek hastalığı, sigortalının sigortalı olarak çalıştığı son işinden ayrıldığı tarihten bir yıl geçtikten 

sonra meydana çıkmış ise, günlük kazancı bu son işinden ayrıldığı tarih esas alınarak yukarıdaki fıkralara 

göre hesaplanır. 

İş kazası ile meslek hastalığı sigortasından bağlanacak gelirlere esas tutulacak aylık kazanç, 

yukarıdaki hükümlere göre hesaplanacak günlük kazancın otuz katıdır.” 

http://www.ecovisdeger.com.tr/
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7316 sayılı Kanunla anılan maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının 

(b) bendinde yer alan “üç aylık” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

“İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak 

gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının olduğu, meslek hastalığında ise iş 

göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki son üç ay içinde; analık ve hastalık halinde ise iş 

göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas 

kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. 

Ancak, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi 

bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin 

başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçemez.” 

Değişikliler 22 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

5.2. Ek 17. Maddede Yapılan Değişiklik   

       5510 sayılı Kanuna 7103 sayılı Kanunla eklenen Ek 17. madde aşağıdaki gibidir. 

 “EK MADDE 17 –  

Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği 

halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan 

ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye 

yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden 

yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve 

indirimi ile değiştirilebilir. 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları sağladığı 

halde bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış 

işverenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin 

değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler tarafından en son bu maddenin yürürlük tarihini takip 

eden aybaşından itibaren bir ay içinde Kuruma başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, 

destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir 

prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebilir. 

Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında talepte bulunan işverenlere iade edilecek tutar, maddenin 

yürürlük tarihinden önce talepte bulunanlar için maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından, yürürlük 

tarihinden sonra talepte bulunanlar için ise, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren kanuni faiz esas 

alınmak suretiyle hesaplanarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden takvim yılı başından 

başlayarak üç yıl içinde ödenir. Ödeme, öncelikle bu Kanunun 88 inci maddesinin on dört ve on altıncı 

fıkralarına göre muaccel hale gelmiş prim ve her türlü borçlardan, sonrasında ise ilgili kanunlar uyarınca 

yapılandırma veya taksitlendirme de dâhil olmak üzere müeccel haldeki prim ve her türlü borçlarından 

mahsup yoluyla gerçekleştirilir. Ancak, üç yıl sonunda ilgili kanunları gereği yapılandırılma veya 

taksitlendirilme sebebiyle vadesi gelmemiş taksit ödemelerinden peşinen mahsup edilir. Kuruma borcu 

bulunmayan işverenlere altı ayda bir eşit taksitlerle iade yapılır.” 

http://www.ecovisdeger.com.tr/
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7136 sayılı Kanunla anılan maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği 

halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerinden 

yararlanılamaz, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim 

ile değiştirilemez.” 

Değişiklikler 1 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

           Bahse konu Kanun Sirkülerimiz ekindedir. 
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22 Nisan 2021 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31462 

KANUN 

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE 

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

  

             Kanun No. 7316                                                                                                         Kabul Tarihi: 15/4/2021 

MADDE 1 – 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 85 inci 

maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Menkul mallar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “elektronik 

ortamda veya” ibaresi, dördüncü cümlesinde yer alan “değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan mallar” ibaresinden 

sonra gelmek üzere “ile muhafazası tehlikeli veya masraflı olan mallar” ibaresi ve maddeye birinci fıkrasından sonra 

gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Artırmaya iştirak edeceklerden menkul mala biçilen değerin %5’i nispetinde para teminat olarak alınır. 

Alacaklı amme idareleri, menkul malın türü veya değeri ile satış şeklini esas alarak teminat alınmayacak halleri 

belirlemeye, para yerine teminat mektubu alınmasına karar vermeye yetkilidir.” 

MADDE 2 – 6183 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 86 – Müşteri malı almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermezse mal 

ikinci defa artırmaya çıkarılır ve en çok artırana ihale olunur. Mal birinci defa kendisine ihale olunan kimseden, iki 

ihale arasındaki fark ve diğer zararlar ile fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faiz veya ikinci artırmada 

talip çıkmaması sebebiyle ihale yapılamadığı takdirde birinci ihale bedeli ve diğer zararlar ile birinci ihale bedeli 

üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faiz, ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın teminattan mahsubu 

yapıldıktan sonra bakiyesi bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir ve o mal için idarece yapılan her nevi masraf 

alınmak suretiyle mal kendisine terk olunur. 

Birinci artırmada talip çıkmaması sebebiyle ihalenin yapılamaması veya birinci artırmada mal kendisine ihale 

olunan kimsenin malı almaktan vazgeçmesi ya da verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermemesi üzerine yapılan 

ikinci artırmada mal kendisine ihale olunan kimsenin malı almaktan vazgeçmesi veya verilen mühlet içinde bedelin 

tamamını vermemesi halinde, bu kimseden ikinci ihale bedeli ve diğer zararlar ile ikinci ihale bedeli üzerinden 

hesaplanacak tecil faizi oranında faiz, ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan 

sonra bakiyesi bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir ve o mal için idarece yapılan her nevi masraf alınmak suretiyle 

mal kendisine terk olunur. 

Mal bedeli ihale yapılan şahıstan tahsil edilemediği müddetçe asıl borçlunun borçlu sıfatı devam eder.” 

MADDE 3 – 6183 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 90 – Gayrimenkuller, satış komisyonlarınca fiziki veya elektronik ortamda açık artırma ile satılır. 

Satış komisyonunun oluşumu alacaklı amme idarelerince belirlenir. Komisyonun çalışma usul ve esaslarını 

belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.” 

MADDE 4 – 6183 sayılı Kanunun 97 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlesi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiş, üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“İhale bedelinin tamamını ödememek suretiyle ihalenin feshine sebep olan kimse teklif ettiği bedel ile bir 

sonraki ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faizden 

sorumludur. Bu tutar ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil dairesince 

tahsil olunur.” 

“Bu madde ile 86 ncı madde kapsamında mesuliyeti bulunan kişilerden alınan teminattan gerekli mahsup 

yapıldıktan sonra bakiye teminat tutarı irat kaydedilir.” 

MADDE 5 – 6183 sayılı Kanuna 97 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 

“Menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışı: 

MADDE 97/A – Menkul ve gayrimenkul mallar bu Kanun hükümlerine göre elektronik ortamda açık artırma 

ile satılabilir. 

Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında teklif verme yoluyla yapılır. Elektronik ortamda satışı 

yapılacak menkul mallar için her halükarda satış ilanı yapılır. Satışa ilişkin farklı mecralarda yapılan ilan ile elektronik 

ortamda yapılan ilan metinleri arasında farklılık bulunması halinde elektronik ortamda yapılan ilan esas alınır. 

Elektronik ortamda satışa sunulan mala ilişkin artırma sonucu, izleyen ilk iş günü elektronik ortamda ilan edilir. 

Elektronik ortamda satılamayan menkul mallar bu Kanun hükümlerine göre pazarlık usulüyle fiziki veya elektronik 

ortamda satılabilir. 

Artırma tarihinden önce teklif almaya, tekliflerde asgari artırım bedelini, teklif verme sürelerini, alınacak 
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teminat türünü, artırma sonucunu belirten ilanda yer alacak hususlar ile elektronik ortamda yapılacak satışa ilişkin 

diğer usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.” 

MADDE 6 – 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 24 üncü maddesine birinci 

fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve maddenin mevcut ikinci fıkrasında yer alan “Birinci fıkra” 

ibaresi “Bu madde” şeklinde değiştirilmiştir. 

“Birinci fıkra ile geçici 27 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve geçici 28 inci maddenin ikinci fıkrası 

kapsamında yer alan tutarlar 2021 yılı Nisan ayı ve sonrası için günlük 50 Türk lirası olarak uygulanır ve bu 

kapsamda 30/4/2021 tarihinden sonra yapılan ödemelerden damga vergisi dâhil herhangi bir kesinti 

yapılamaz. NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda faaliyet gösteren işyerleri ile 61.90.05, 

85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 

96.04.03 kodlarında faaliyet gösteren işyerlerinde 2021 yılı Mart ayında/döneminde iş sözleşmesi bulunan 

sigortalılardan 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılanlara işe 

giriş tarihine bakılmaksızın birinci fıkradaki diğer şartları taşımaları halinde 2021 yılı Nisan ve Mayıs ayları için nakdi 

ücret desteği verilir.” 

MADDE 7 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 30 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet 

Sınıflamasına göre 56 kodunda faaliyet gösteren işyerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 

93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodlarında faaliyet gösteren özel 

sektör işyerlerinde 2021 yılı Mart ayına/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bu Kanun 

kapsamında bildirilen sigortalılar için 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi 

uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, 

bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle Fondan karşılanır. 

İşyeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi, primlerin yasal 

süresinde ödenmemesi, mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişilerin sigortalı olarak 

bildirilmediğinin veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığının tespit edilmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna 

prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması durumlarında bu 

maddede belirtilen destekten yararlanılamaz. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve 

bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ettiren 

ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme veya yapılandırma 

devam ettiği sürece bu madde hükmünden yararlandırılır. 

Bu madde kapsamında prim desteğinden yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan prim desteği 

tutarı işverenden 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı 

ile birlikte tahsil edilir. 

Bu madde kapsamında prim desteğinden yararlanan işverenler; aynı sigortalı için destekten yararlanılan süre 

boyunca, bu Kanun ile diğer kanunlarda yer alan diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamaz. 

Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet 

unsuru olarak dikkate alınmaz. 

Bu madde hükümleri; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve 

kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden 

yapılan alım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım işlerine ilişkin işyerleri ile sosyal güvenlik destek 

primine tabi çalışanlar, yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz. 

Bu madde kapsamında Fon tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının 

sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemez. 

Bakanlık, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve ortaya çıkabilecek tereddütleri 

gidermeye yetkilidir.” 

MADDE 8 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (d) bendinde yer alan “satışlarda malların alıcıya teslimi” ibaresi “satışlarda, (I), (II) ve (IV) sayılı 

listelerdeki malların alıcıya, (III) sayılı listedeki malların komisyoncuya veya konsinyi işletmeye teslimi” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

MADDE 9 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 

17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “üç aylık” 

ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

“İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin 

hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının olduğu, meslek hastalığında ise iş göremezliğin başladığı tarihten 
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önceki oniki aydaki son üç ay içinde; analık ve hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten 

önceki oniki aydaki 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim 

ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Ancak, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl 

içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas 

tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçemez.” 

MADDE 10 – 5510 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde 

yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz, yararlanılmış 

olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemez.” 

MADDE 11 – 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde 

eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 13 – (1) Bu Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların 

2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum 

kazançları için %23 olarak uygulanır. Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde 

başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanır.” 

MADDE 12 – 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 83 üncü maddesinin dördüncü 

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(4) Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacak, hesap sahibinin yaptığı en 

son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil 

edilmemesi hâlinde YTM’ye emaneten devredilir. YTM’ye devredilen sermaye piyasası araçlarından doğan bedelsiz 

pay iktisabı ve kar payı alma hakkı dışındaki pay sahipliği hakları, bunların YTM tarafından hak sahiplerine iadesine 

kadar donar. Bu emanet ve alacakların devri, izlenmesi, bu emanet ve alacaklardan kaynaklanan hakların kullanımı ile 

başvuran hak sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir. Şu kadar ki, bu fıkrada değişiklik yapan 

Kanunun yayımlandığı tarihten önce YTM’ye gelir kaydedilen tutarlar iade edilmez.” 

MADDE 13 – 23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi 

alacaklarından 31/12/2020 tarihi itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesabına aktarılan borçlular, bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar kooperatife başvuruda bulunulması kaydıyla 1 inci 

maddeden, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen hükümler de dikkate alınmak suretiyle yararlandırılır. 

(2) Bu madde kapsamında yapılandırılacak kredi borçlarının yapılandırılmasında, 1 inci maddenin birinci 

fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile sekizinci fıkrasının (b) bendinde yer alan %11 oranları %18, %5 oranları %12, birinci 

fıkrasının (b) bendinde yer alan “Yapılandırmaya esas tutarın; defaten ödenmesi veya taksitlendirilmesi hâlinde ilk 

taksiti, 2017 yılının Ekim ayı sonuna kadar, izleyen taksitleri 2018 yılının Ekim ayından başlamak üzere her yıl 

tekabül ettiği ayda toplam beş eşit taksitte ödenir.” hükmü  “Yapılandırmaya esas tutarın; defaten ödenmesi halinde 

borcun tamamı, taksitlendirilmesi halinde ise peşinata tekabül eden %30’u 2021 yılının Ekim ayı sonuna kadar, kalan 

tutarı ise 2022 yılının Ekim ayından başlamak üzere her yıl tekabül ettiği ayda üç eşit taksitte ödenir.” şeklinde, 

üçüncü fıkrasında yer alan “ilk taksit” ibareleri “peşinat”, “2017 yılının Ekim ayı” ibaresi “2021 yılının Ekim ayı” 

şeklinde, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında yer alan yürürlük tarihi bu maddenin yürürlük tarihi olarak uygulanır. 

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 1 inci madde ve geçici 2 nci madde uyarınca yapılandırması 

devam eden krediler hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.” 

MADDE 14 – Bu Kanunun; 

a) 7 nci maddesi 1/4/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

b) 10 uncu maddesi yayımı tarihini takip eden ayın başında, 

c) 11 inci maddesi 1/7/2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1/1/2021 

tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 1/1/2021 

tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

ç) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer. 

MADDE 15 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

21/4/2021 
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