
2021 YILI SİRKÜLER 

 
 

Sirküler  
No 

Sirküler  
Tarihi 

Sirküler Konusu Sirküler 
Dosyası 

01 04.01.2021 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun Elektronik Defter Tasdiki İle 
Anonim Şirketlerin Hamiline Yazılı Hisse Senetlerinin Merkezi 

Kayıt Kuruluşuna Kaydedilmesi Mecburiyeti. 

 

02 04.01.2021 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530’ncu Maddesine Göre 
T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Temerrüt Faiz Oranı. 

 

03 04.01.2021 Gelir İdaresi Başkanlığının; Elektronik Beyanname Aracılık / 

Aracılık Sorumluluk Sözleşmesiyle Meslek Mensubu 

Vasıtasıyla Beyanname Gönderme Duyuruları. 

 

04 04.01.2021 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530’ncu Maddesine Göre 

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Temerrüt Faiz Oranı. 
 

05 04.01.2021 2020 Yılı E-Defter ve Berat Dosyalarının İkinci Kopyalarının 

Gelir İdaresi Başkanlığının Saklama Sistemine Yüklenimleri 
Hakkında. 

 

06 06.01.2021 01.01.2021-30.06.2021 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem 

Tazminatı Tavanı 
 

07 07.01.2021 31.12.2020 Tarihinde Uygulanacak Döviz Kurları  

08 11.01.2021 Ocak-Şubat-Mart 2020 Yılı E-Defter ve Berat Dosyalarının 

İkinci Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığının Saklama 

Sistemine 15.01.2021 Tarihine Kadar Olan Yüklenim Süresinin 
05.02.2021 Tarihine Uzatılması Hakkında. 

 

09 11.01.2021 Nakit Sermaye Artırımı Üzerinden Hesaplanan Faiz İndiriminde 

Dikkate Alınacak Oran Açıklandı. 
 

10 13.01.2021 4447 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Bazı Ücret 
Desteklerinin %21,56 Oranında Artırılması. 

 

11 15.01.2021 E-Defter Beratların Aylık Veya Üç Aylık Dönemler Bazında 

Yükleme Tercihinin 31 Ocak 2021 Günü Sonuna Kadar 

Yapılması Hakkında. 

 

12 18.01.2021 7194 Sayılı Kanunla 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununa 

Eklenen Değerli Konut Vergisi Uygulaması. 
 

13 25.01.2021 2021 Yılının Temmuz Ayına İlişkin Dönemden Başlamak 

Üzere, Elektronik Ortamda Düzenlenen Belgelerin “Form Ba ve 
Form Bs” ile Bildirilmeyecekleri Hk.  

 

14 25.01.2021 Bankaların, Karşılıksız Çıkan Her Bir Çek Yaprağı İçin Hamile 

Ödemekle Yükümlü Olduğu Tutarın Artırılması.  
 

15 26.01.2021 Koronavirüs Salgını ile Mücadele Kapsamında Geçici 

Süreliğine Faaliyetlerine Tamamen Ara Verilmesine / 

Faaliyetlerinin Tamamen Durdurulmasına Karar Verilmesi 

Nedeniyle Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılan 
Mükellefler Hakkında. 

 

16 28.01.2021 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Tutulan Yönetim 

Kurulu İle Şirket Müdürleri Karar Defterlerinin Noterce 
“Görülmüştür” (Kapanış) İbaresini, 31.01.2021 Tarihine Kadar 

Yapılması. 

 

17 01.02.2021 %7,5 Oranında Uygulanan Özel İletişim Vergisi Oranı %10 

Olarak Belirlenmesi. 
 

18 01.02.2021 Türkiye’de Yerleşik Kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından 

Belgeli Konaklama Tesislerinde Akdedeceği Konaklama 

Hizmet Sözleşmelerinin Dövizli Olarak Yapılması. 

 

 



Sirküler  
No 

Sirküler  
Tarihi 

Sirküler Konusu Sirküler 
Dosyası 

19 01.02.2021 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 

Hakkında Kanun Kapsamında İnşaat Taahhüt İşlerinde %1 

Oranında KDV Uygulaması. 

 

20 01.02.2021 Mal İhracatına Yönelik İlave Destekler İçeren Karar 
Yayımlandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
04.01.2021 

 

SİRKÜLER (2021’01) 

 

 

Konu: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun Elektronik Defter Tasdiki İle Anonim Şirketlerin Hamiline 
Yazılı Hisse Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Kaydedilmesi Mecburiyeti. 

 

“7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlemesi Hakkında Kanunu” 

yayımlanmış olup, bu kanunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunuyla (TTK)  İlgili Düzenlemeler Yer 

Almaktadır. Türk Ticaret Kanunuyla ilgili düzenlemeler özet olarak şöyledir. 

 
7262 sayılı kanunun 27’nci maddesiyle; 6102 sayılı TTK’nun “Defter Tutma Yükümlülüğü” başlıklı 

64/4 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.  

 
“Ticaret Bakanlığı, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere 

defterinin elektronik ortamda tutulmasını zorunlu kılabilir. Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri 

saklıdır.” 
 

Yapılan bu düzenleme ile Sermaye piyasası Kuruluna tabi olmayan şirketlerin TTK’ ununa göre 

tutmaları gereken tüm defterlerin elektronik ortamda tutulabilme yetkisi Ticaret Bakanlığının yapacağı 

alt düzenleme çerçevesinde uygulanabilecektir. 
  

(Bu madde kanunun yayımı tarihinde (31.12.2020) yürürlüğe girmektedir.) 

 
7262 sayılı kanunun 28’nci maddesiyle; 6102 sayılı TTK’unun “Genel Kurula Katılmaya Yetkili Olan 

Pay Sahipleri” başlıklı 415/2’nci maddesinde yer alan Sermaye Piyasası Kanununun (SPK) 10/A 

maddesi cümlesi 13’ncü maddesi olarak değiştirilmiştir. 

 
(Bu madde ile yapılan değişiklik; 01.04.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmektedir.) 

 

7262 sayılı kanunun 29’ncu maddesiyle;  6102 sayılı TTK’ unun ‘’Hazır Bulunanlar Listesi’’ başlıklı 
417/1’inci maddesinde yer alan SPK 10/A ibaresi; hamiline yazılı pay sahipleri ile SPK’  unun 13’ncü 

şeklinde” değiştirilmiş olup, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “hamiline yazılı pay senedi 

sahipleri bakımından da giriş kartı alanları” ibaresi metinden çıkartılmıştır. Aynı maddenin beşinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

 “(5) Pay sahipleri çizelgesinin Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanmasının usul ve esasları, gereğinde 

genel kurul toplantısının yapılacağı gün ile sınırlı olmak üzere payların devrinin yasaklanması ve ilgili 
diğer konular Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca kayden izlenen paylara ilişkin 

olarak Sermaye Piyasası Kurulu,  hamiline yazılı paylar bakımından ise Ticaret Bakanlığı tarafından 

bir tebliğ ile düzenlenir.” 
 

(Bu madde, kanunun yayımı tarihinde (31.12.2020) yürürlüğe girmektedir.) 
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7262 sayılı kanunun 30’ncu maddesiyle; 6192 sayılı TTK’nun “Şirkete Karşı Yetkili Olma” başlıklı 

426/2’nci maddesindeki ispat eden ibaresinden sonra gelme üzere ve “Merkezi Kayıt Kuruluşuna 
bildirilen” ibaresi eklemiş ve bu değişiklik sonrası fıkra şöyledir. 

 

“2) Hamiline yazılı pay senedinin zilyedi bulunduğunu ispat eden Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilen 
kimse, şirkete karşı pay sahipliğinden doğan hakları kullanmaya yetkilidir.  

 

(Bu madde kanunun yayımı tarihinde (31.12.2020) yürürlüğe girmektedir.) 

 
7262 sayılı kanunun 31’nci maddesiyle; 6102 sayılı TTK’nun “Pay Senedi Bastırılması” başlıklı 

486/2’inci maddesindeki iki cümlesinden sonra gelmek üzere; “Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip 

oldukları paya ilişkin bilgiler, senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce Merkez Kayıt Kuruluşuna 
bildirilir.” ibaresi eklemiştir. 

 

(Bu madde kanunun yayımı tarihinde (31.12.2020) yürürlüğe girmektedir.) 
 

7262 sayılı kanununun 32’inci maddesiyle; 6102 sayılı TTK’unun “Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin 

Devri” başlıklı 489’ıncı maddesi komple değiştirilmiş olup, Hamiline yazılı pay senetlerinin devrinin 

muteber olabilmesi için, pay devrinin Merkez Kayıt Kuruluşuna bildirme mecburiyeti getirilmiş olup, 
söz konusu kuruluşa bildirim yapılmaması halinde hamiline yazılı pay senetlerinin devri ve hak sahibi 

olunamayacağı yönünde düzenleme yapılmıştır. Söz konusu maddenin yeni şekli aşağıdadır. 

 
“Hamiline yazılı pay senetlerinin devri,  

MADDE 489-şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesi suretiyle payı devralan 

tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılacak bildirimle hüküm ifade eder. Merkezi Kayıt 

Kuruluşuna bildirimde bulunulmaması hâlinde, hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, bu 
Kanundan doğan paya bağlı haklarını gerekli bildirim yapılıncaya kadar kullanamaz. 

 

(2) Hamiline yazılı pay senedine bağlı hakların şirkete ve üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde 
Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılan bildirim tarihi esas alınır. 

 

(3) Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hamiline yazılı pay senetleriyle ilgili tutulan kayıtlar, ilgili 
kanunlar uyarınca yetkili kılınmış mercilerle paylaşılır.            

 

(4) Hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmesi ve kaydedilmesine ilişkin 

usul ve esaslar ile bu kapsamda alınacak ücretler Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğle belirlenir.” 
 

(Bu madde kanunun yayımı tarihinde (31.12.2020) yürürlüğe girmektedir.) 

 
7262 sayılı kanunun 33 üncü maddesiyle 6102 sayılı TTK’unun Suçlar ve Cezalar başlıklı 562’inci 

maddesinin on ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere, Merkezi Kayıt Kuruluşuna gerekli bildirimlerin 

yapılmaması halinde uygulanacak cezai müeyyidelere yer verilmiştir. 562’inci maddeye eklenen iki 
yeni fıkralar aşağıdadır.  

 

“6102 sayılı Kanunun 562’inci maddesine on ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra 

eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. 
 

“(13) Bu Kanunun; 

 
a) 486’ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bildirimde bulunmayanlar yirmi bin Türk lirası, 

 

b) 489 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca bildirimde bulunmayanlar beş bin Türk lirası, 

idari para cezasıyla cezalandırılır.” 
 

(Bu madde kanunun yayımı tarihinde (31.12.2020) yürürlüğe girmektedir.) 



 

7262 sayılı kanunun 34 üncü maddesiyle, 6102 sayılı TTK’ ununa Geçici Madde 11 eklenmiş olup, bu 
maddede; ihraç edilmiş bulunan ve ihraç edilecek Hamiline yazılı pay senetleri sahiplerinin şirket 

yönetimine gerekli bildirim yapılarak şirketçe Merkezi Kayıt Kuruluşuna gerekli bildirimlerin 

yapılması ile ilgili tarihler yer almaktadır.  Söz konusu geçici madde aşağıdadır.  
 

 

“GEÇİCİ MADDE 14- (1) Hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, 31/12/2021 tarihine kadar 

Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmek üzere pay senetleri ile birlikte anonim şirkete başvurur. 
Başvuru üzerine anonim şirket yönetim kurulu, beş iş günü içinde hamiline yazılı pay sahipleri ile 

sahip oldukları paya ilişkin bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirir. Pay sahipleri anonim şirkete 

başvurmazsa bu Kanundan doğan paya bağlı haklarını gerekli başvuru yapılıncaya kadar kullanamaz.  
 

(2) Birinci fıkra uyarınca başvuruda veya bildirimde bulunmayanlar 562’nci maddenin on üçüncü 

fıkrası uyarınca cezalandırılır.” 
 

(Bu madde ile eklenen Geçici 14 uncu Madde; 01.04.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmektedir.) 

 

 
5941 Sayılı Çek  Kanununu Geçici 3 üncü Maddesindeki;  Çekin Üzerinde Yazılı Vadede Tahsil 

Edilmesi  Uygulama  Süresinin  31.12.2021 Tarihine  Kadar Uzatılması : 

 
7262 sayılı kanunun 26’ıncı maddesiyle; 5941 sayılı Çek Kanununun geçici 3 üncü maddesinde; 

31.12.2020 tarihinde kadar geçerli olmak üzere, çek üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin 

ödenmek için muhatap bankaya 31.12.2020 tarihine kadar olan ibraz süresi 31.12.021 tarihine kadar 

uzatılmış olup, Geçici Madde 3/5 in yeni hali aşağıdadır  
 

“(5) 31/12/2021 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için 

muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.” 
 

(Bu madde kanunun yayımı tarihinde (31.12.2020) yürürlüğe girmektedir.) 

 
 

(Resmi Gazete: 31.12.2020 tarihli 31351 mükerrer 5 sayılı) 

 

Söz konusu kanun metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231M5-19.htm  

 
Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 
 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231M5-19.htm


 
04.01.2021 

 

SİRKÜLER (2021’02) 

 

 

Konu: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530’ncu Maddesine Göre T.C. Merkez Bankasınca 
Belirlenen Temerrüt Faiz Oranı. 

 

T.C. Merkez Bankasından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530’ncu maddesinin yedinci fıkrası 
uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin faiz oranının sözleşmede 

öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık %18,25  

(önceki yıl %15) alacağın tahsil masrafları için talep edilebilecek asgari giderin tutarı 385,00 TL (2019 
yılı: 260,00 TL) olarak tespit edilmiştir.  

 

Belirlenen bu oran ve tutar 01.01.2021 tarihinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 

girmektedir. 
 

(Resmi Gazete; 02.01.2021 tarihli 31352 sayılı) 

 
Söz konusu tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.  

 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210102-6.pdf  
 

Bilgilerinize sunarız. 

 
Saygılarımızla, 

 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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04.01.2021 

 

SİRKÜLER (2021’03) 

 

 

Konu: Gelir İdaresi Başkanlığının; Elektronik Beyanname Aracılık / Aracılık Sorumluluk 
Sözleşmesiyle Meslek Mensubu Vasıtasıyla Beyanname Gönderme Duyuruları. 

 

Gelir İdaresi Başkanlığının,  e-Beyanname sisteminde, Kendi Beyannamesini Göndermesi İçin Şifre 
Alan Mükelleflerin; Beyannamelerini 3568 sayılı Kanunun Kapsamında yetki almış meslek mensubu 

vasıtasıyla; Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi kapsamında göndermek isteyenlerin 

beyannamelerini meslek mensubu vasıtasıyla gönderebilmeleri için, beyanname gönderme şifre sahibi 
mükellef tarafından İnternet Vergi Dairesi üzerinden,  aracılık sözleşmesine onay verilmesi halinde 

meslek mensubu tarafından bahse konu mükellefe ait beyannamelerin gönderebileceğine ilişkin 

açıklama yapılmıştır. Beyanname gönderme şifresi sahibi mükellef tarafından bahse konu onayın 

verilmemesi halinde, bu mükellefin beyannameleri meslek mensubu tarafından gönderilemeyecektir. 
Gelir İdaresi Başkanlığının e- Beyanname bölümünde yer alan duyuruları aşağıda yer almaktadırlar. 

 

Gelir İdaresinin Duyurularına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
 

https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html  

 

“03.01.2021 Elektronik Beyanname Aracılık/Aracılık Sorumluluk Sözleşmelerine İlişkin Önemli 

Duyuru 
 

01.01.2021 tarihinde sitemizde yapılan duyuru ile meslek mensuplarının, kendileri elektronik ortamda 
beyanname gönderme yetkisi olup  bu yetkiye istinaden şifre ve kullanıcı kodu alan mükellefler ile 

yaptıkları sözleşmelere ilişkin bilgi girişlerinin geçerli olabilmesi için, sözleşme yapılan kendi 

beyanname gönderme yetkisine sahip olan ve bu amaçla şifre alan mükellefin İnteraktif Vergi 
Dairesi aracılığıyla bu sözleşmeye onay vermesinin bekleneceği duyurulmuştu. Konuyla ilgili ilave 

açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır. 

 

340 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve yayımlanan diğer Tebliğler ile çıkarılan 
Sirkülerlerle belirlenen hadleri aşan mükellefler ile bazı mükellef gruplarının beyannamelerini 

elektronik ortamda kendilerinin gönderebilmelerine imkân tanınmıştır. Bu imkâna sahip olan 

mükellefler vergi dairelerine başvurarak beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilmek için şifre 
ve kullanıcı kodu almak zorundadırlar. 

 

Yapılan kontrollerde kendileri elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisine sahip olup ayrıca bu 
yetkisine istinaden şifre ve kullanıcı kodu alan bazı mükellefler adına daha sonra meslek mensupları 

tarafından Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmeleri / Elektronik Beyanname Aracılık ve 

Sorumluluk Sözleşmeleri bilgi girişi yapıldığı tespit edilmiştir. 
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Ender olarak rastlanan bu durumlarda, beyannamelerin kimin tarafından gönderileceği konusunda 

oluşan çelişkiyi gidermek için ayrıca gerek meslek mensuplarının gerekse mükelleflerin haklarının 
korunması amacıyla, meslek mensuplarının,  kendileri elektronik ortamda beyanname gönderme 

yetkisi olup bu yetkiye istinaden şifre ve kullanıcı kodu alan mükellefler ile yaptıkları sözleşmelere 

ilişkin bilgi girişlerinin geçerli olabilmesi için, sözleşme yapılan kendi beyanname gönderme yetkisine 
sahip olan ve bu amaçla şifre alan mükellefin İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla bu sözleşmeye onay 

vermesi beklenecektir. Adına sözleşme girişi yapılan kendileri elektronik ortamda beyanname 

gönderme yetkisine sahip olan ve şifre ve kullanıcı kodu almış e-Beyanname kullanıcısı mükelleflerin 

İnteraktif Vergi Dairesinde  
"İşlem Başlat → Beyanname İşlemleri → Sözleşmeler ve Onay Bekleyenler" 

menüsünden söz konusu sözleşmeyi onaylamaları veya reddetmeleri gerekmektedir. 

Elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi olmayan veya yetkisi olduğu halde kullanıcı kodu ve 
şifre almayan mükellefler ile düzenlenen Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmeleri / Elektronik 

Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerine ilişkin İnternet Vergi Dairesinden bilgi girişinde 

ise sözleşme düzenlenen mükellefin onayı istenmeyecek olup meslek mensubunun sözleşmelere 

ilişkin bilgi girişini yapması yeterlidir. 

 

 

Duyurulur. 
 

01.01.2021 Elektronik Beyanname Aracılık/Aracılık Sorumluluk Sözleşmelerine İlişkin Önemli 

Duyuru 
 

Bilindiği üzere; 340 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında meslek mensupları ile 

müşterileri arasında düzenlenen Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmeleri / Elektronik Beyanname 

Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin İnternet Vergi Dairesinden Başkanlığımıza bilgi aktarımı 
yapılması gerekmektedir. Meslek mensupları bu bilgi girişi sonrasında müşterileri adına beyanname 

gönderebilmektedir. Gerek meslek mensuplarının, gerekse mükelleflerin haklarının korunması 

amacıyla, meslek mensuplarının, kendileri elektronik beyanname kullanıcı kodu, parola ve şifresine 
sahip olan mükellefler ile yaptıkları sözleşmelere ilişkin bilgi girişlerinin geçerli olabilmesi için, 

sözleşme yapılan mükellefin İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla bu sözleşmeye onay vermesi 

uygulamasına geçilmiştir. Adına sözleşme girişi yapılan e-Beyanname kullanıcısı mükelleflerin 
İnteraktif Vergi Dairesinde 

"İşlem Başlat → Beyanname İşlemleri → Sözleşmeler ve Onay Bekleyenler" 

menüsünden söz konusu sözleşmeyi onaylamaları veya reddetmeleri gerekmektedir. Kendileri 

elektronik beyanname kullanıcı kodu, parola ve şifresine sahip olan mükellefler bu onayı vermedikçe, 
beyannameleri meslek mensubu tarafından gönderilemeyecektir. 

 

Duyurulur. 
 

Bilgilerinize sunarız. 

 
Saygılarımızla, 

 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
 

 

 
 

 

 



 
04.01.2021 

 

SİRKÜLER (2021’04) 

 

 

Konu: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530’ncu Maddesine Göre T.C. Merkez Bankasınca 
Belirlenen Temerrüt Faiz Oranı. 

 

T.C. Merkez Bankasından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530’ncu maddesinin yedinci fıkrası 
uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin faiz oranının sözleşmede 

öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık %18,25  

(önceki yıl %15) alacağın tahsil masrafları için talep edilebilecek asgari giderin tutarı 385,00 TL (2019 
yılı: 260,00 TL) olarak tespit edilmiştir.  

 

Belirlenen bu oran ve tutar 01.01.2021 tarihinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 

girmektedir. 
 

(Resmi Gazete; 02.01.2021 tarihli 31352 sayılı) 

 
Söz konusu tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.  

 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210102-6.pdf  
 

Bilgilerinize sunarız. 

 
Saygılarımızla, 

 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meşrutiyet Caddesi No:92 Daire Apt. Kat:4 Daire:9     34430 Beyoğlu -  İSTANBUL – TÜRKİYE 
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https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210102-6.pdf


 
04.01.2021 

 

SİRKÜLER (2021’05) 

 

 

Konu: 2020 Yılı E-Defter ve Berat Dosyalarının İkinci Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığının 
Saklama Sistemine Yüklenimleri Hakkında. 

 

 
Gelir İdaresi Başkanlığının;  

http://edefter.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/eDefter_Saklama_Kullanici_Kilavuzu.pdf  sitesinde yer alan 

“E-DEFTER SAKLAMA KULLANICI KILAVUZUNDA” 2020 yılına ait e-defter ve beratların Gelir 
İdaresi Başkanlığının yukarıdaki linke giriş yapılarak, aşağıda belirtilen dönemlere ait defterlerin/ 

beratların saklanması için sisteme gerekli yüklenimlerin yapılması gerekmektedir. 

 

Ocak-Şubat-Mart 2020 dönemine ait defter ve beratlar 15 0cak 2021 tarihine kadar GİB 

saklama sistemine yüklenmeleri  süre, Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yer alan duyuruya 

binaen 05.02.021 tarihine kadar uzatılmıştır. Gelir idaresi Başkanlığından saklama yetkisi almış 

entegratör şirket olması halinde, bu yüklemeleri Gelir İdaresi Başkanlığına yapabilecektir. Şayet 
entegratör şirketin saklama yetkisi yok ise, bahse konu yüklemeler şirket tarafından yapılması 

gerekmektedir. Diğer dönemlere ait yapılması gereken yüklemelerin, dönemler itibariyle son yükleme 

tarihleri ve diğer açıklamalar aşağıda yer almaktadır. 

 
Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 
 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Meşrutiyet Caddesi No:92 Daire Apt. Kat:4 Daire:9     34430 Beyoğlu -  İSTANBUL – TÜRKİYE 
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http://edefter.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/eDefter_Saklama_Kullanici_Kilavuzu.pdf
mailto:turkerler@turkerler.com.tr


Gelir İdaresi Başkanlığının Süre Uzatımı Duyurusu ile bu duyuruya aşağıdaki linkten 

ulaşabilirsiniz. 

 

 

Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil 

Kopyalarının Başkanlık Sistemlerine Yüklenme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru  

 

08/01/2021 Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 

Sıra Numaralı Elektronik Defter Tebliği ile değişen 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel 

Tebliği ile e-Defter Uygulamasına kayıtlı mükelleflerimize, Ocak/2020 döneminde başlamak 

üzere, tutmakta oldukları e-Defterler ile bunlara ilişkin berat dosyaların ikincil kopyalarını “e-

Defter Saklama Kılavuzu”nda açıklanan sürelerde Başkanlığımız Bilgi İşlem Sistemlerine 

aktarma zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu kılavuza göre, mükelleflerimizin 15 Ocak 2021 

tarihine kadar 2020 yılı ilk 3 ayına ilişkin e-Defter ve berat dosyalarını yüklemeleri gerektiği 

belirtilmektedir. Başkanlığımızca, söz konusu uygulamaya yönelik ilk yükleme döneminde 

olunması, bu süreçte gerek Başkanlığımız Bilgi İşlem Sistemlerinde gerekse de 

mükelleflerimiz ile meslek mensuplarımızın bilgi işlem sistemlerinde aşırı yoğunluk 

yaşanması, uygulamanın kullanımının mükelleflerimizce yeterince tecrübe edilebilmesinin 

sağlanması ve ayrıca meslek odalarından ve meslek mensuplarından gelen talepler birlikte 

değerlendirildiğinde, her hangi bir mağduriyete neden olunmaması açısından, söz konusu 

kılavuzda 2020 yılı ilk üç ayına ilişkin olarak belirtilen son yükleme tarihinin (15/01/2021), 

Ocak/2021  ayındaki beyanname ve ödeme tarihleri de dikkate alındığında 05/02/2021 

tarihine kadar uzatılmasının uygun olacağı değerlendirilmiş ve bu bağlamda söz konusu 
kılavuzda güncelleme yapılması uygun görülmüştür. Bu kapsamda, 2020 yılı ilk üç ayına 

ilişkin olarak, e-Defterler ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarını henüz 

göndermeyen/gönderemeyen mükelleflerimizin, son gün ve günleri beklemeden yükleme 

işlemlerine ivedilikle başlamaları, süresinde yüklememe nedeniyle ortaya çıkabilecek cezai 

yaptırımların önüne geçilmesi açısından da büyük önem arz etmektedir.  

Duyurulur. Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil 

Kopyalarının Başkanlık Sistemlerine Yüklenme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru 

08/01/2021 Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 

Sıra Numaralı Elektronik Defter Tebliği ile değişen 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel 

Tebliği ile e-Defter Uygulamasına kayıtlı mükelleflerimize, Ocak/2020 döneminde başlamak 

üzere, tutmakta oldukları e-Defterler ile bunlara ilişkin berat dosyaların ikincil kopyalarını “e-

Defter Saklama Kılavuzu”nda açıklanan sürelerde Başkanlığımız Bilgi İşlem Sistemlerine 

aktarma zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu kılavuza göre, mükelleflerimizin 15 Ocak 2021 

tarihine kadar 2020 yılı ilk 3 ayına ilişkin e-Defter ve berat dosyalarını yüklemeleri gerektiği 

belirtilmektedir. Başkanlığımızca, söz konusu uygulamaya yönelik ilk yükleme döneminde 

olunması, bu süreçte gerek Başkanlığımız Bilgi İşlem Sistemlerinde gerekse de 

mükelleflerimiz ile meslek mensuplarımızın bilgi işlem sistemlerinde aşırı yoğunluk 

yaşanması, uygulamanın kullanımının mükelleflerimizce yeterince tecrübe edilebilmesinin 

sağlanması ve ayrıca meslek odalarından ve meslek mensuplarından gelen talepler birlikte 

değerlendirildiğinde, her hangi bir mağduriyete neden olunmaması açısından, söz konusu 

kılavuzda 2020 yılı ilk üç ayına ilişkin olarak belirtilen son yükleme tarihinin (15/01/2021), 

Ocak/2021 ayındaki beyanname ve ödeme tarihleri de dikkate alındığında 05/02/2021 tarihine 

kadar uzatılmasının uygun olacağı değerlendirilmiş ve bu bağlamda söz konusu kılavuzda 

güncelleme yapılması uygun görülmüştür. Bu kapsamda, 2020 yılı ilk üç ayına ilişkin olarak, 

e-Defterler ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarını henüz 

göndermeyen/gönderemeyen mükelleflerimizin, son gün ve günleri beklemeden yükleme 



işlemlerine ivedilikle başlamaları, süresinde yüklememe nedeniyle ortaya çıkabilecek cezai 

yaptırımların önüne geçilmesi açısından da büyük önem arz etmektedir. Duyurulur.  
 

 

e-Defter_Saklama_Sure_Uzatimi.pdf  
 

 

 

Bilgilendirme :  

 
19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel 

Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ uyarınca; “e-Defter dosyaları ile bunlara 

ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde e-Defter 
saklama hizmeti yönünden teknik yeterliliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta izin alan 

özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi işlem 

sistemlerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur. e-

Defter ve beratların teknik yeterliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta saklama izni verilen 
özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde muhafaza usulü ile muhafaza edilmesi sürecinde e-Defter 

uygulamasına dâhil olan mükellefler ve özel entegratörler tarafından uyulması gereken genel, gizlilik 

ve güvenliğe ilişkin usul ve esaslar, Başkanlık tarafından hazırlanarak edefter.gov.tr adresinde 
yayımlanan “e-Defter Saklama Kılavuzu”nda açıklanır. e-Defter ve berat dosyalarına ait ikincil 

kopyalarının bu fıkra uyarınca muhafazası için gerekli yükleme işlemlerinde bu Tebliğin (4.3.4) 

numaralı fıkrasında belirtilen süreler dikkate alınır.”  
 

Tebliğ ile e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının Saklayıcı 

Kuruluşların bilgi işlem sistemlerinde ya da Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) bilgi işlem 

sistemlerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunlu 
tutulmuştur. Buna göre e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının muhafaza işlemi;  

 

– Başkanlıktan izin alan saklayıcı kuruluşların (özel entegratörlerin)  
– Ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde yapılmalıdır.  

 

e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının muhafaza edilmesi, mükellefin asıl e-Defter ve 

berat dosyalarının muhafaza ve ibraz ödevlerini ortadan kaldırmaz. Bu çerçevede e-Defter ve berat 
dosyalarının yetkili makamlara ibrazı öncelikle ilgili mükelleften yazılı olarak istenecektir. İlgili 

mükellef tarafından e-Defter dosyaları ile beratlarının yazılı talebe rağmen yetkili makamlara ibraz 

edilmediğinin veya edilemediğinin tevsikini müteakip, saklama hizmetini veren özel entegratörden 
Başkanlık aracılığı ile ya da muhafaza işleminin Başkanlık sistemlerinde yapılması halinde ise 

Başkanlıktan, resmi yazılı talepte bulunularak ilgili e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının 

ibrazı istenebilecektir.  
 

Tebliğde belirtilen ve e-Defter uygulaması kapsamında saklama hizmeti vermek isteyen özel 

entegratör kuruluşların sahip olması gereken altyapı, sistem, uluslararası sertifika vb. konuları 

açıklayan “e-Defter Uygulaması Saklama Kılavuzu” 31.03.2020 tarihinde yayımlanmış, 11.05.2020 
tarihinde güncellenmiştir. Kılavuzda amaç şu şekilde belirtilmiştir: “Bu kılavuz vasıtasıyla, 

19/10/2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel 

Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3) ile, e-Defter saklayıcı kuruluşlar 
vasıtasıyla; mükelleflerin e-Defter uygulaması kapsamında oluşturdukları e-Defterler ile Berat 

dosyalarının gizliliği ve kriptolu olarak güvenliği sağlanmış bir şekilde ikincil kopyalarının 

saklanması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ihtiyaç duyulması halinde uzaktan erişimine imkan 
verilmesi, amaçlanmaktadır.”  

 

Görebildiğimiz kadarı ile e-Defter uygulaması kapsamında saklama hizmeti veren özel entegratörlerin 

kimler olduğu halen açıklanmamıştır.  
 

http://edefter.gov.tr/dosyalar/e-Defter_Saklama_Sure_Uzatimi.pdf
https://www.alomaliye.com/2019/10/19/elektronik-defter-genel-tebligi-sira-no-3/
https://www.alomaliye.com/2019/10/19/elektronik-defter-genel-tebligi-sira-no-3/
https://www.alomaliye.com/2011/12/13/elektronik-defter-genel-tebligi-sira-no1/
https://www.alomaliye.com/2011/12/13/elektronik-defter-genel-tebligi-sira-no1/


Ancak 09.10.2020 tarihinde yayımlanan e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu ile e-Defter dosyaları ile 

bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bilgi işlem 
sistemlerinde saklanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.  

 

 
 

 

Kılavuz uyarınca 2020/Ocak ve müteakip dönemler e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat 

dosyalarının ikincil kopyalarının GİB bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanı aşağıdaki tabloda 
belirtildiği şekilde belirlenmiştir. Mükellefler aşağıdaki tabloda belirtilen tarihleri aşmamak kaydıyla 

istedikleri zaman yüklemekte serbestlerdir.  

 

2020 yılı e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB bilgi işlem sistemlerine aktarım 

zamanları:    

 

DÖNEM  AKTARIM ZAMANI  

2020 / Ocak – Şubat – Mart  15 Ocak 2021’e kadar  

2020 / Nisan – Mayıs – Haziran  15 Şubat 2021’e kadar  

2020 / Temmuz – Ağustos – Eylül  15 Mart 2021’e kadar  

2020 / Ekim – Kasım  15 Nisan 2021’e kadar  

2020 / Aralık (Gerçek kişi mükellefler)  15 Nisan 2021’e kadar  

2020 / Aralık (Tüzel kişi mükellefler)  17 Mayıs 2021’e kadar  

 

2021 yılı e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB bilgi işlem sistemlerine aktarım 

zamanları:    
 

2021 yılı aylık veya 3 aylık (geçici vergi dönemleri bazında) olarak berat dosyası yükleyenler için e-

Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmak üzere Başkanlığın bilgi işlem sistemlerine 

aktarım zamanı; e-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-Defter 
uygulamasına yükleme süresinin son gününü takip eden onbeşinci günün sonuna kadar belirlenmiş 

olup, dönemler bazında aktarım zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Ancak Başkanlıkça 

yayımlanacak sirküler ile e-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-
Defter uygulamasına yükleme sürelerinin uzatılması durumunda aktarım zamanın hesabında,  ilgili 

sirkülerde belirlenen tarihi izleyen 15 inci günün sonu (resmi tatile denk geldiği durumlarda tatil 

bitimini izleyen ilk iş günü sonu) aktarım zamanının sonu olarak dikkate alınacaktır.  
 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

AYLIK / 3 AYLIK SEÇENEĞİ  DÖNEM  
AKTARIM 

ZAMANI  

AYLIK 

YÜKLEME TERCİHİNDE BULUNANLAR  

2021 / Ocak  
17 Mayıs 2021’e 

kadar  

2021 / Şubat  
15 Haziran 2021’e 

kadar  

2021 / Mart  
16 Temmuz 2021’e 
kadar  

2021 / Nisan  
16 Ağustos 2021’e 
kadar  

2021 / Mayıs  
15 Eylül 2021’e 
kadar  

2021 / Haziran  
15 Ekim 2021’e 

kadar  

2021 / Temmuz  
15 Kasım 2021’e 

kadar  

2021 / Ağustos  
15 Aralık 2021’e 

kadar  

2021 / Eylül  
17 Ocak 2022’ye 

kadar  

2021 / Ekim  
15 Şubat 2022’ye 

kadar  

2021 / Kasım  
15 Mart 2022’ye 

kadar  

2021 / Aralık (Gerçek kişi 
mükellefler)  

2021 / Aralık (Tüzel kişi 

mükellefler)  

15  Nisan 2022’ye 
kadar  

16  Mayıs 2022’ye 

kadar  

3 AYLIK 

YÜKLEME TERCİHİNDE BULUNANLAR  
2021/ Ocak, Şubat, Mart  

15 Haziran 2021’e 

kadar  



2021/ Nisan, Mayıs, Haziran  
15 Eylül 2021’e 

kadar  

2021 / Temmuz, Ağustos, 

Eylül  

15 Aralık 2021’e 

kadar  

2021 / Ekim, Kasım, Aralık 

(Gerçek kişi mükellefler) 
2021/ Ekim, Kasım, Aralık 

(Tüzel kişi mükellefler)  

15  Nisan 2022’ye 

kadar  
16  Mayıs 2022’ye 

kadar  

 

2020/Ocak ve müteakip dönemlere ilişkin e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının 

ikincil kopyalarının GİB bilgi işlem sistemlerine (yetki verildiğinde saklayıcı kuruluş sistemlerine) 
süresinde yüklenmesi hem idari yaptırıma muhatap kalmamak hem de defter belgelerin muhafazasını 

daha güçlü hale getirmek açısından önemlidir. Bu sebeple uygulayıcılar tarafından kılavuzun 

incelenmesi, sürelere riayet edilmesi önemle tavsiye edilmektedir. (Mezkur kılavuz ekte yer 
almaktadır.)  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 
06.01.2021 

 

SİRKÜLER (2021’06) 

 

 

Konu: 01.01.2021-30.06.2021 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı 
 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 06.01.2021 

tarihli ve 27998389/010.06.02-11638 sayılı Genelge Sıra No:1’de; 01.01.2021-30.06.2021 döneminde 
geçerli olmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154’ncü maddesi uyarınca aylık 

gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutara çevrilmesine esas aylık 

katsayı (0,165786) memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylığı katsayısı (2.594917) 
iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde 

uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,052576) olarak belirlendiği belirtilmiştir. 

 

Buna göre; 
 

01.01.2021 ile 30.06.2021 tarihleri arasında geçerli olan kıdem tazminatı tavanı aşağıdaki şekilde 

hesaplanacaktır. 
 

Hesaplama  Tutar (TL) 

 
En Yüksek Aylık Gösterge x Aylık Katsayı    1.500 x  0,165786        248,68 

En Yüksek Ek Gösterge x Aylık Katsayı     8.000 x  0,165786    1.326,29 

En Yüksek Kıdem Aylığı Göstergesi x Aylık Katsayı         500 x  0,165786         82,89 

İlave (8.000 + 1.500’ün) x %215’i x Aylık Katsayı          20.425 x  0,165786    3.386,18 

Taban Aylığı Göstergesi x Taban Aylığı Katsayısı               1.000 x  2.594917    2.594,92 

          ____________   

01.01.2020 ile 30.06.2020 tarihleri arasında uygulanacak       7.638,96 

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 

 
Söz konusu Genelgeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/01/2021-Yili-Ocak-Ayina-Ait-Mali-ve-Sosyal-Haklara-

Iliskin-Genelge.pdf  

 

  
Bilgilerinize sunarız. 
 

Saygılarımızla, 

 
TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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31.12.2020 

 

SİRKÜLER (2021’07) 

 

 

Konu: 31.12.2020 Tarihinde Uygulanacak Döviz Kurları 
 

 

        Döviz    Efektif 
        DÖVİZ CİNSİ       Alış   Alış 

         _____________      _______  ________ 

1      ABD DOLARI    USD  7,3405   7,3353 
1      AVUSTURALYA DOLARI       AUD  5,6076   5,5818 

1      DANİMARKA KRONU   DKK  1,2090   1,2081 

1      İNGİLİZ STERLİNİ   GBP  9,9438   9,9369 

1      İSVEÇ KRONU    SEK  0,89313  0,89250 
1      İSVİÇRE FRANGI   CHF  8,2841   8,2717 

100  JAPON YENİ    JPY  7,0930        7,0668 

1      KANADA DOLARI   CAD  5,7315   5,7103 
1      KUVEYT DİNARI   KWD            23,9533             23,5940 

1      NORVEÇ KRONU   NOK  0,85390  0,85331 

1      SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ  SAR  1,9563   1,9417 

1      EURO     EUR  9,0079   9,0015 
1      BULGAR LEVASI   BGL  4,5798        - 

1      RUMEN LEYİ    ROL  1,8373        -  

1      RUS RUBLESİ    RUB  0,09844       -   
100  İRAN RİYALİ    IRR  0,01738       -    

1      ÇİN YUANI    CNY  1,1182        - 

1      PAKİSTAN RUBİSİ   PKR  0,04546       - 
1      KATAR RİYALİ    QAR  2,0048        - 

  
 
(*) Değerlemeye uygulanacak kur V.U.K. Madde 280 gereği Maliye Bakanlığınca belirlenir. Ancak 

Maliye Bakanlığınca değerlemeye esas alınacak kurlar henüz yayımlanmamıştır. Maliye Bakanlığınca 

yayımlanacak olan döviz ve efektif kurları genellikle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının 
yayımlandığı döviz ve efektif kurlarının aynısı olmaktadır. 

 

(Resmi Gazete: 31.12.2019 tarihli 31351 sayılı) 

 
Bilgilerinize sunarız  

 

Saygılarımızla, 
 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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11.01.2021 

 

SİRKÜLER (2021’08) 

 

 

Konu: Ocak-Şubat-Mart 2020 Yılı E-Defter ve Berat Dosyalarının İkinci Kopyalarının Gelir İdaresi 
Başkanlığının Saklama Sistemine 15.01.2021 Tarihine Kadar Olan Yüklenim Süresinin 05.02.2021 

Tarihine Uzatılması Hakkında. 

 
 

Gelir İdaresi Başkanlığının;  

 
http://edefter.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/eDefter_Saklama_Kullanici_Kilavuzu.pdf  sitesinde yer alan 

“E-DEFTER SAKLAMA KULLANICI KILAVUZUNDA” 2020 yılına ait e-defter ve beratların Gelir 

İdaresi Başkanlığının yukarıdaki linke giriş yapılarak, aşağıda belirtilen dönemlere ait defterlerin/ 

beratların saklanması için sisteme gerekli yüklenimlerin yapılması gerekmektedir. 
 

Ocak-Şubat-Mart 2020 dönemine ait defter ve beratlar 15 0cak 2021 tarihine kadar GİB 

saklama sistemine yüklenme süresi,  Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yer alan duyuruya 
binaen 05 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Gelir idaresi Başkanlığından saklama yetkisi 

almış entegratör şirket olması halinde, bu yüklemeleri Gelir İdaresi Başkanlığına yapabilecektir. Şayet 

entegratör şirketin saklama yetkisi yok ise, bahse konu yüklemeler şirket tarafından yapılması 

gerekmektedir. Diğer dönemlere ait yapılması gereken yüklemelerin, dönemler itibariyle son yükleme 
tarihleri ve diğer açıklamalar aşağıda yer almaktadır.  

 

Diğer dönemlere ait yapılacak yüklenimlerin sürelerinde her hangi bir değişiklik yapılmamıştır. 
 

“Süre uzatımına ilişkin duyuru ile Gelir İdaresinin sitesindeki duyuruya aşağıdaki linkten 

ulaşabilirsiniz. 
 

http://edefter.gov.tr/dosyalar/e-Defter_Saklama_Sure_Uzatimi.pdf  

 

 
Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 
 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının 

Başkanlık Sistemlerine Yüklenme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru 

 

08/01/2021 Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 

Sıra Numaralı Elektronik Defter Tebliği ile değişen 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel 

Tebliği ile e-Defter Uygulamasına kayıtlı mükelleflerimize, Ocak/2020 döneminde başlamak 

üzere, tutmakta oldukları e-Defterler ile bunlara ilişkin berat dosyaların ikincil kopyalarını “e-

Defter Saklama Kılavuzu”nda açıklanan sürelerde Başkanlığımız Bilgi İşlem Sistemlerine 

aktarma zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu kılavuza göre, mükelleflerimizin 15 Ocak 2021 

tarihine kadar 2020 yılı ilk 3 ayına ilişkin e-Defter ve berat dosyalarını yüklemeleri gerektiği 

belirtilmektedir. Başkanlığımızca, söz konusu uygulamaya yönelik ilk yükleme döneminde 

olunması, bu süreçte gerek Başkanlığımız Bilgi İşlem Sistemlerinde gerekse de 

mükelleflerimiz ile meslek mensuplarımızın bilgi işlem sistemlerinde aşırı yoğunluk 

yaşanması, uygulamanın kullanımının mükelleflerimizce yeterince tecrübe edilebilmesinin 

sağlanması ve ayrıca meslek odalarından ve meslek mensuplarından gelen talepler birlikte 

değerlendirildiğinde, her hangi bir mağduriyete neden olunmaması açısından, söz konusu 

kılavuzda 2020 yılı ilk üç ayına ilişkin olarak belirtilen son yükleme tarihinin (15/01/2021), 

Ocak/2021 ayındaki beyanname ve ödeme tarihleri de dikkate alındığında 05/02/2021 

tarihine kadar uzatılmasının uygun olacağı değerlendirilmiş ve bu bağlamda söz konusu 

kılavuzda güncelleme yapılması uygun görülmüştür. Bu kapsamda, 2020 yılı ilk üç ayına 

ilişkin olarak, e-Defterler ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarını henüz 

göndermeyen/gönderemeyen mükelleflerimizin, son gün ve günleri beklemeden yükleme 

işlemlerine ivedilikle başlamaları, süresinde yüklememe nedeniyle ortaya çıkabilecek cezai 

yaptırımların önüne geçilmesi açısından da büyük önem arz etmektedir.  

Duyurulur.” 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 
11.01.2021 

 

 

SİRKÜLER (2021’09) 

 

 

Konu: Nakit Sermaye Artırımı Üzerinden Hesaplanan Faiz İndiriminde Dikkate Alınacak Oran 

Açıklandı. 

 
 

1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “10.6. Sermaye artırımında indirim” başlıklı 

bölümde, Sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş 
veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde 

ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

(TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan bankalarca açılan TL 

cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak, ilgili 
hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin, kurumlar vergisi matrahının 

tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum 

kazancından indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. 
  

Aynı tebliğin; 10.6.5. Diğer hususlar başlıklı bölümde ise,  İndirim tutarının hesaplanmasında TCMB 

tarafından yararlanılan yıl için en son açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınacağından geçici 

vergi dönemlerinden sadece dördüncü geçici vergilendirme dönemi itibarıyla bu indirimden 
yararlanılması mümkün bulunmaktadır. 

  

Bu çerçevede, 2020 hesap dönemine ilişkin olarak yapılan sermaye artırımlarında nakit ödenen 
sermaye tutarına, indirim uygulamasında TCMB tarafından en son açıklanan %19,62  faiz oranı 

dikkate alınacaktır. 

 
TCMB belirlediği faiz oranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/portlet/0QRrRj0ew0Y%3D/tr  

 
Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 
 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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13.01.2021 

 

 

SİRKÜLER (2021’10) 

 

 

 

Konu: 4447 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Bazı Ücret Desteklerinin %21,56 Oranında 

Artırılması. 

 

 

Cumhurbaşkanının 3423 sayılı kararı yayımlanmış olup kararda; 

 

“4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun; 

 

Geçici 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında, 

Geçici 37 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) (b) ve (c) bentlerinde, 

Geçici 28 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, 

 

belirtilen destek tutarlarını, 2021 yılı Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari 

ücret artış oranında (21,56) arttırılmasına, 4447 sayılı Kanunun geçici 27’nci maddesinin 

yedinci fıkrası ile geçici 28’nci maddesinin altıncı fıkrası gereğince karar verilmiştir.’’ 

 

 

Cumhurbaşkanının 3423 sayılı karar çerçevesinde 4447 sayılı Kanunun Geçici 24, 27 ve 

28’inci maddelerinde yapılan artışların düzeltilmiş tutarları ilgili maddelere işlenmiştir.    

(Aşağıdaki maddelerde yer alan koyu renkli tutarlar 2021 yılı Ocak ayından itibaren verilecek 

destek tutarlarıdır.) 

 

 

Geçici Madde 24 – (Ek:16/4/2020-7244/7 Madde) 

 

“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 47,70 TL (39,24 x 1,2156) (2020 yılı için 39,24 Türk 

lirası nakdi ücret desteği verilir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti 

yapılamaz. 
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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. 

 

Geçici Madde 27 – (Ek:17/11/2020-7256/12 Madde) 

 

a)İşsiz halde bulunan kişilerle Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin çalışan kişilerin de 

istihdam edilebilmesi için; iş veya hizmet sözleşmesi 01.01.2019-17.4.2020 döneminde 4857 

sayılı İş Kanun’un 25/1-II inci fıkrası gereği ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve 

benzeri sebepler dışında sona erenler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin 

çalışanların en son çalıştığı özel sektör işverenine 1.12.2020 tarihinden itibaren 30 gün 

içerisinde başvurmaları ve bu işverenler tarafından;−Fiilen çalıştırılmaları halinde bu 

sigortalılar için işverenlere her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri 

tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle 4857 sayılı kanunun geçici 10’uncu maddesinden 

belirtilen fesih yasağı süresini geçmemek üzere günlük 53,67 TL (44,15 TLx 1,2156) (2020 

yılı için 44,15TL TL)   destek verilecektir. 

 

−Başvuruda bulananlardan işveren tarafından işe alınıp ücretsiz izne ayrılanlar için ise 4857 

sayılı kanunun geçici 10’uncu maddesinden belirtilen fesih yasağı süresini geçmemek üzere 

günlük 47,70 TL (39,24 TLx1.2156) (2020 yılı için 39,24 TL)  nakdi ücret desteği 

verilecektir.−Ayrıca bu kapsamda olup başvurusunun kabul edilmediğini bildirenler için 

hanesinde sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir ya da aylık alan, kısa çalışma ödeneğinden ya 

da işsizlik ödeneğinden faydalanan veya 5510 sayılı Kanunun 4-1/a,b,c kapsamında sigortalı 

olan veya 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamındaki sandıklara tabi olarak 

çalışan ile düzenli sosyal yardım alan bulunmamak şartları ile 4857 sayılı Kanunun geçici 10 

uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere Fondan hane başına 

günlük 41,74 TL (34,34 TLx 1,2156) (2020 yılı için 34,34 TL)  destek verilecektir. 

 

b) Bu destek düzenlemesinden yararlanılanlar için, bu sirkülerde açıklanan 8’incimaddedeki 

destekten yararlanılamaz. 

 

c) İşveren, İş Kanun’un 25/1-II inci fıkrası gereği ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan 

haller ve benzeri sebepler dışında sona erenler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin 

çalışanların en son çalıştıkları işyerlerine başvuranlardan fiilen çalıştırdığı ve destekten 

yararlanan sigortalıların yarısından her birini, bu teşvikin uygulama süresinin sona 

ermesinden itibaren, bu kapsamda işe girip fiilen çalıştırılan sigortalıların destekten 

yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür. 



 

d) Hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin çalıştırıldığı (kayıt dışı çalışanlar) 

işveren tarafından kabul edilenlere, işveren tarafından bu şekilde çalıştırıldıkları döneme 

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

sayılır ve bu şekilde çalıştırıldıkları dönemde ilgili mevzuatı uyarınca daha önce yararlanmış 

oldukları sosyal yardım ve diğer haklar borç çıkarılmaz. 

 

e) Getirilen destek uyarınca başvuruda bulunanlardan hizmetlerini Sosyal Güvenlik 

Kurumuna bildirilmeksizin istihdam ettiğini kabul eden işverenlere; ilgililerin işveren yanında 

hizmetleri bildirilmeksizin çalıştırıldığı dönemler için 5510 sayılı Kanunun 102’nci 

maddesine göre idari para cezası uygulanmaz, işsizlik sigortası primi de dâhil olmak üzere 

sigorta primi tahakkuk ettirilmez ve ilgili mevzuatta yer alan ortalama ve toplam sigortalı 

sayısı hesabında dikkate alınmaz. Bu işverenlerin, hizmetlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna 

bildirilmeksizin istihdam ettiğini kabul etmesi; bu Kanun veya diğer Kanunlar uyarınca 

sağlanan sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerden yararlanmasına engel teşkil etmez ve 

daha önce yararlanmış oldukları sigorta primi indirimi, teşvik ve destekler için borç 

çıkarılmaz. 

 

f) Hizmetlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin istihdam edildiği işverence kabul 

edildiği halde yanlış beyanda bulunulduğunun tespiti halinde, bu kapsamda verilen destekler 

ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir ve tespit 

edilen her bir yanlış beyan için işveren ve destekten yararlanana ayrı ayrı olmak üzere tespit 

tarihindeki 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesince belirlenen aylık brüt asgari ücret 

tutarında Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince idari para cezası uygulanır. 

 

g) Fondan bu destek kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi 

uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. 

 

h) Bu destek uyarınca destekten yararlananları işe alan işverenler; aynı sigortalı için destekten 

yararlanılan süre boyunca, diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamaz. 

 

Bakanlık bu madde uyarınca verilecek desteklere ilişkin ödeme usul ve esaslarını belirlemeye 

ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye yetkilidir. 

 

 

Geçici Madde 28 – (Ek:17/11/2020-7256/13 Madde ) 
 

a) 01.10.2020 tarihi itibariyle işverenler tarafından SGK ‘una bildirilen aylık prim ve hizmet 

belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olanlar, sosyal güvenlik 

kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ile yabancılar hariç özel sektör 

işyerlerinde 2019/Ocak-2020/Nisan dönemlerinde en az sigortalı bildirimi yapılan 

aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak veya 17.04.2020 tarihinden sonra SGK’ da 

işyeri tescil edilmesi nedeniyle 2019/Ocak-2020/Nisan döneminde işçi çalıştırmayan özel 

sektör işyerlerinde 01.12.2020 tarihinden itibaren işe alınarak istihdam edilecek her bir 

sigortalı için her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden 

mahsup edilmek suretiyle destek verilecektir. Bu destek kapsamında işe alındığı tarihten 

itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için 4857 sayılı kanunun geçici 10’uncu maddesinden 

belirtilen fesih yasağı süresini geçmemek üzere günlük 53,67 TL (44,15 x1.2156) (2020 yılı 

için44,15) TL, destek verilecektir. Bu destekten yararlanılanlar için 4447 sayılı kanunun 

geçici 27’inci maddesinde açıklanan destekten yararlanılamaz. 



 

b) İlave olarak işe alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacak olanlara ise günlük 

47,70 TL (39,24 TLx1.2156) (2020 yılı için 39,24 TL) nakdi ücret desteği verilecektir. 

Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz. Bu fıkra 

kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlananlar 5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin 

birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve genel sağlık 

sigortasına ilişkin primleri Fondan karşılanır. Bu fıkradaki destek kapsamında nakdi ücret 

desteğinden yararlanan işçinin başvuruda bulunduğu işveren tarafından 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. 

 

c) Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması 

veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi 

bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin 

değiştirilmesi gibi bu madde uyarınca verilen desteklerden yararlanmak amacıyla muvazaalı 

işlem tesis ettiği anlaşılan işyerlerinden Fon tarafından karşılanan tutar 5510 sayılı Kanun’un 

89’uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri 

alınır. 

 

d) İşveren, birinci fıkra (bu sirkülerdeki “a” bendi) uyarınca fiilen çalıştırdığı ve destekten 

yararlanan sigortalıların yarısından her birini, bu desteğin uygulama süresinin sona 

ermesinden itibaren, (a) bendi kapsamına girenlerin destekten yararlandığı ortalama süre 

kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür. Ödenen destek tutarı, bu yükümlüğünü yerine 

getirmeyen işverenden, desteğin ödeme tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 89’uncu 

maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden 

tahsil edilir. 

 

e)Bu madde kapsamında, fondan karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi 

uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. 

 

f) Bu destekten yararlananları işe alan işverenler; aynı sigortalı için destekten yararlanılan 

süre boyunca, diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz. Bakanlık 

bu madde uyarıca verilecek desteklere ilişkin ödeme usul ve esasları belirlemeye ve bu 

maddenin uygulamasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye yetkili kılınmıştır.  

 

(Resmi Gazete: 13.01.2021 tarihli 31363 sayılı) 

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı kararına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210113-3.pdf  

 

 

Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla, 

 

Türkerler Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210113-3.pdf


 
 

15.01.2021 

 

SİRKÜLER (2021’11) 

 

 

 

Konu: E-Defter Beratların Aylık Veya Üç Aylık Dönemler Bazında Yükleme Tercihinin 31 Ocak 
2021 Günü Sonuna Kadar Yapılması Hakkında. 

 

 

Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yer alan 14.01.2021 tarihli duyuruda; 
 

19.10.2019 tarihli 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel 

Tebliğinde” değişiklik yapan “Sıra No’lu Elektronik Defter Tebliğinin 3.4” bölümünde; aylık 
dönemler için oluşturulacak e-Defterlerin berat dosyalarını aylık veya geçici vergi dönemleri bazında 

yüklenebilmesi için, Geçici vergi dönemleri bazında berat yükleme tercihlerini kullanmak isteyen 

mükelleflerin, 31.01.2021 tarihine kadar yapmaları gerektiği, 31.01.2021 tarihine kadar 

tercihlerini bildirmeyen mükellefler, 2021 hesap dönemi berat dosyaları için Aylık Yükleme 

Seçeneğini tercih etmiş olacakları belirtilmiştir.  

 

31.01.2021 tarihine kadar yapılan aylık veya geçici vergi dönemleri bazındaki tercihlerden birini 
yapan mükelleflerin tercihlerini, bu tarihten sonra değiştirmeleri mümkün bulunmamaktadır. Söz 

konusu yükleme tercihi, ilgili hesap dönemini kapsamakta olup, 2021/Ocak döneminden itibaren 

yüklenecek berat dosyaları için geçerli olacaktır. 
 

Duyuruda; e-Defter berat dosyalarının aylık ile Geçici vergi dönemleri bazında yükleme tarihlerinin 

yer aldığı tablolar yer verilmiştir. 

 
Söz konusu duyuruya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

http://edefter.gov.tr/dosyalar/duyurular/e-Defter_Berat_Yukleme_Tercihi_Duyurusu.pdf  
  

Bilgilerinize sunarız. 

 
Saygılarımızla, 

 

Türkerler Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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18.01.2021 

 

SİRKÜLER (2021’12) 

 

 

 

Konu: 7194 Sayılı Kanunla 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununa Eklenen Değerli Konut 

Vergisi uygulaması. 

   

 
Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği yayımlanmış olup, bu tebliğde; 

 

7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun: 30 ila 37’inci maddeleriyle 1319 sayılı 

Emlak Vergisi Kanununa aşağıda belirtilen maddeler eklenmiş olup, bu maddelerde değeri 5 

milyon TL’yı aşan ve birden fazla konutu olan kişilere ait mesken nitelikli konutlar için Değerli 

Konut Vergisi Uygulaması ihdas edilmiş olup, ilk beyan uygulaması 20 Şubat 2021 tarihine 

kadar gayrimenkulün bulunduğu Vergi Dairesine beyan edilmesi ve tahakkuk eden vergi iki 

taksit halinde ilk taksiti Şubat ayı, ikinci taksiti ise Ağustos ayının son gününe kadar iki eşit 

taksit halinde ödenmesi gerekmektedir. Takip eden yıllar için mükellef tarafından aynı şekilde 
yıllık olarak 20 Şubat günü sonuna kadar Değerli Konut Vergisi Beyannamesi verilmesi ve verginin 

ilgili vergi dairesince tarh ve tahakkuk olunması ve kanında belirtildiği dönemlerde ödenmesi 

gerekmektedir. 

  

2020 yılında Türkiye sınırları içinde birden fazla meskeni bulunan şahısların mesken nitelikli 

taşınmazlarından Emlak Vergisi Kanunu'nun 29’ncu maddesine göre belirlenen bina vergi 

değeri 5.000.000 Türk lirasının üzerinde olanların,  2021 yılından itibaren değerli konut vergisi 

beyannamesi vermesi gerekmektedir. 

 

Buna göre, mükellefler mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yer belediyesinden alınan bina vergi 
değerini (beyanname verilen yıl ve bir önceki yıla ilişkin) gösteren belgeyi eklemek suretiyle, mesken 

nitelikli taşınmazın bulunduğu yerdeki Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı yetkili vergi dairesine, mesken 

nitelikli taşınmazın değerinin 1319 sayılı Kanunun 42’nci maddede belirtilen  tutarı aştığı yılı takip 

eden yılın Şubat ayının 20’nci günü sonuna kadar beyanname ile beyan edilmesi ve vergi, yetkili 
vergi dairesince yıllık olarak tahakkuk eden verginin iki eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir. Değerli 

Konut Vergisi Beyannamesi birden fazla nitelikli mesken, bulunan şahıslar tarafından her yıl 

meskenin adresinin bulunduğu vergi dairesine tebliğin ekinde yer alan beyanname ile beyan edilmesi 
gerekmektedir.   

 

Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanların bu taşınmazı ile birden fazla 

mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük 

değerli mesken nitelikli tek taşınmazı (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) için değerli konut 

vergisi muafiyeti uygulanır. Muafiyet, bu kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde 

hisselerine ait kısım için de uygulanır. 
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Tek meskeni olanlara veya birden fazla meskeni olup bir tanesine değerli konut vergisi istisnası 

uygulanabilmesi için tebliğin ekinde yer alan taahhütnamenin meskenin bulunduğu yerdeki vergi 
dairesine tevdi edilmesi gerekmektedir.  

 

Gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti bulunan mükellefler değerli konut vergisi 
beyannamelerini bağlı bulundukları vergi dairesine vereceklerdir. 

 

Değerli Konut Vergisi beyanı dolayısıyla tahakkuk eden verginin ödenmesi gerekmektedir, ancak yıl 

içinden nitelikli meskenini 1 Ocak ile 20 Şubat tarihleri arasında elden çıkartılması durumunda da 20 
Şubat 2021 tarihine kadar vermesi gereken beyannamesi ve tahakkuk edecek verginin tamamını 

ödemek zorundadır. Bu gayrimenkulü alan ise takip eden yıldan itibaren durumuna göre göre değerli 

konut vergisi beyanını iktisabı takip eden yıldan itibaren yapması gerekecektir. 
    

Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve 

temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar ilk satışa, devir ve temlike konu 
edilmediği sürece vergiden muaftır. Bu muafiyet hükmü arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği 

taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar için de uygulanır. Söz konusu 

taşınmazların kiraya verilmesi veya sair surette kullanılması durumunda muafiyetten yararlanılması 

mümkün değildir. 
 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunun 44’ncü maddesinde, değerli konut vergisinin matrahı ve 

nispeti maddesindeki, matrah tutarları 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranın yarısı 

ile (2020 yılı için %9,11/2= %4,55) artırılmaları, keza aynı kanunun 29’ncu maddesinde, emlak 

vergisi değeri,  yeniden değer tespitinin yapılmadığı yıllarda emlak vergisi değerleri,  bir önceki 

yılda belirlenen yeniden değerleme oranın yarısı (2021 yılı için %4,55) oranında artırılarak 

emlak vergisi değeri tespit edilmektedir. Tebliğdeki örneklerde; değerleme oranları yaklaşık oranlar 
esas alınarak hesaplamalar yapılmıştır.   

 

“Emlak Vergisi Kanunun 42’nci ile 44’ncü maddedeki tutarlar 2021 yılı için; %4,55 oranında 
artırılarak uygulanması gerekmektedir. Artırılmış tutarlar şöyledir: 

 

2021 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 42. maddesinde yer alan tutar; 2020 yılına ait 
tutarın (5.000.000 TL), 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%9,11/2=) 

%4,555 oranında arttırılması suretiyle 5.227.000 TL olarak tespit edilmiştir. 

 

Emlak Vergisi Kanunu’nun “Matrah ve nispet” başlıklı 44. maddesinde yer alan vergi 

oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırlarının tespiti 2021 yılında 

uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 44. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas 

mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, 2020 yılına ait değerlerin 2020 yılı için 
belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%9,11/2=) %4,555 oranında arttırılması suretiyle 

aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.  

  

Taşınmazın değeri 
 

Oran 

5.227.000 TL ile 7.841.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil) 5.227.000 TL’nı aşan 

kısım için 
Binde 3 

10.455.000 TL’na kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.842.000 TL’sı için 7.842 TL, fazlası 

için (7.841.000 - 5.227.000 x 3 = 7.842 TL) 
Binde 6 

10.455.000 TL’den fazla olanlar 10.455.000 TL’sı için 23.526 TL, fazlası için Binde 10 

(7.842 + 10.455.000 - 7.841.000 x 6= 23.526 TL) 

 
 

 

 



Tebliğde; Değerli Konut Vergisinin hesaplanması ve her yıl beyan uygulamasıyla ilgili örneklere yer 

verilmiştir. 
 

(Resmi Gazete: 15.01.2021 tarihli 31365 sayılı) 

 
Söz konusu tebliğ ile ekinde yer alan beyanname ile taahhütnamelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.  

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210115-2.htm 

 
 

“07.120219 tarihli 30971 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; 7194 Sayılı Kanun ile eklenen ve 7221 

sayılı kanunla değiştirilen Değerli Konut Vergisiyle alakalı güncel maddelerin yer aldığı; 1319 sayılı 
Emlak Vergisi Kanunun Değerli Konut Vergisiyle İlgili maddeleri;  

 

7194 sayılı kanunla 30 ila 37’inci maddeleriyle eklenen ile 7221 sayılı kanunla bu maddelerde yapılan 
değişikliği ihtiva eden; 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununa Değerli Konut Vergisi başlığıyla (42- 

44-45-46-47-48’nci maddeler) eklenmiş olup, söz konusu maddelerin metinleri bilgi amaçlı 

aşağıdadırlar. 

 

“Değerli Konut Vergisi 

 

Konu: 
 

MADDE 42- Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan (7221 sayılı Kanunun 

16’ncı maddesinin a bendi ile değişen ibare Yürürlük; 20.02.2020) 29’ncu maddeye göre belirlenen 

bina vergi değeri 5.000.000 Türk lirasının (*) üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabidir. 
 

 

“Vergiye ait değerlerin tespiti, ilanı ve kesinleşmesi: 
 

MADDE 43-  Bu madde 7221 sayılı kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

 
 

“Matrah ve nispet: 

 

MADDE 44- Verginin matrahı, bina vergi değerinin 42’nci maddede yer alan tutarı aşan kısmıdır. 
 

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri; 

 
5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil 

5.000.000 TL’yı aşan kısmı için ,                                                                         (Binde 3) 

 
10.000.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil)  

7.500.000 TL’si için 7.500 TL fazlası,                                                                (Binde 6) 

 

10.000.001 TL’yi fazla olanlar 10.000.00 TL’sı için, 
22.500 TL fazlası için,                                                                                          (Binde 10) 

 

oranında vergilendirilir. 
 

Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri 

esas alınır. 

 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210115-2.htm


42’nci maddede yer alan tutar ile ikinci fıkrada yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz 

değerlerinin alt ve üst sınırları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 
hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılır. Bu şekilde 

hesaplanan tutarların 1.000 Türk lirasına kadar olan kesirleri dikkate alınmaz. 

 
Cumhurbaşkanı, dördüncü fıkrada belirtilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetindeki artış 

oranını yeniden değerleme oranına kadar artırmaya yetkilidir 

 

“Mükellefiyet: 
 

MADDE 45- Değerli konut vergisini mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, 

her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenler öder. 
 

Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet hâlinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. 

Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar. 
 

Değerli konut vergisi mükellefiyeti; 

 

a) Mesken nitelikli taşınmazın bina vergi değerinin 42’nci maddede belirtilen tutarı aştığı (*) tarihi, 
 

b) 33’ncü maddenin (1) ila (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin 

doğması hâlinde bu değişikliklerin vuku bulduğu tarihi, 
 

c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi, 

 

takip eden yıldan itibaren başlar. 
 

Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hâle gelen veya vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan 

mesken nitelikli taşınmazlardan dolayı mükellefiyet, bu olayların vuku bulduğu tarihi takip eden 
taksitten itibaren sona erer. 

 

“Muaflıklar: 
 

MADDE 46- Aşağıda yazılı mesken nitelikli taşınmazlar, değerli konut vergisinden muaftır: 

 

a) Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin ve üniversitelerin ve Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığının maliki veya intifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar. 

 

b) Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar ile birden fazla mesken nitelikli 
taşınmazı bulunanların, değerli konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek 

taşınmazı (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) (Bu hüküm, belirtilen kişilerin tek meskene hisse 

ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında uygulanır. 
 

c) Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile 

elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar ve bunların müştemilatı (karşılıklı olmak 

şartıyla) ve merkezi Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların 
Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar. 

 

ç) Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve 
temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar (arsa karşılığı inşaat işlerinde 

sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar dâhil) (bu 

taşınmazların kiraya verilmesi veya sair surette kullanılması hâlleri hariç).” 

 
 

 



“Verginin beyanı, ödeme süresi ve ödeme yeri: 

 
MADDE 47- Mükellef tarafından, mesken nitelikli taşınmaza ilişkin bina vergi değeri, buna ait 

vesikalarla, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerdeki Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı yetkili 

vergi dairesine, mesken nitelikli taşınmazın değerinin 42’nci maddede belirtilen tutarı aştığı yılı takip 
eden yılın şubat ayının 20’nci günü sonuna kadar beyanname ile beyan edilir ve vergi, yetkili vergi 

dairesince yıllık olarak tarh ve tahakkuk olunur. Müteakip yıllar için mükellef tarafından aynı şekilde 

yıllık olarak beyanname verilir ve vergi ilgili vergi dairesince tarh ve tahakkuk olunur. 

 
Elbirliği mülkiyetinde mükellefler müşterek beyanname verebilecekleri gibi, münferiden de 

beyanname verebilirler. Paylı mülkiyet hâlinde ise beyanname münferiden verilir. 

 
Vergi dairesi tarafından tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna 

kadar iki eşit taksitte ödenir. 

 
Yıl içerisinde mükellefiyetin başlamasını gerektirecek durumun meydana gelmesi hâlinde, mükellef 

tarafından takip eden yılın beyanname verme süresi içerisinde ilgili vergi dairesine beyanname verilir. 

 

Bu Kanunun 37’nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümleri, değerli konut vergisi bakımından 
uygulanmaz.” 

 

 
“Değerli konut vergisi hasılatı: 

 

MADDE 48- Tahsil edilen değerli konut vergisi, genel bütçe geliri olarak kaydedilir ve 2/7/2008 

tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay 
Verilmesi Hakkında Kanun ile diğer kanunlara göre mahalli idarelere verilecek payların hesabında 

dikkate alınmaz.” 

 
 

“Yetki: 

 
MADDE 49- Bu verginin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, muafiyetlerin 

uygulanmasında aranacak belgeleri tespit etmeye, 47’nci maddede yer alan beyanname verme ve 

ödeme sürelerini üç aya kadar uzatmaya, beyannamenin verileceği yetkili vergi dairesini, 

beyannamenin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye ve verginin beyanname aranmaksızın tahakkuk 
ettirilmesine Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir .” 

 

Bilgilerinize sunarız. 
 

Saygılarımızla, 

 
TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

25.01.2021 

 

SİRKÜLER (2021’13) 

 

 

 

Konu: 2021 Yılının Temmuz Ayına İlişkin Dönemden İtibaren Başlamak Üzere, Elektronik Ortamda 

Düzenlenen Belgelerin “Form Ba ve Form Bs” ile Bildirilmeyecekleri Hk.  

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:396)’ınde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra 
No:523) yayımlanmış olup, bu tebliğde; 

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nın; 
 

- I- Kapsam başlığı bölümünün 1.1.7 numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 1.7.8 no.lu 

bent eklenmiştir. 

 
“1.7.8- Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının 

Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil edilmeyecektir.” 

 
-Aynı tebliğin 1.2 Bildirime Konu Alış / Satışlar ve Hadler başlıklı bölümün 1.2.2 numaralı ilk 

paragrafının sonuna gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir. 

 

“Bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya kuruma yapılan mal 
ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin 5.000,00 TL tutarındaki haddin (KDV hariç) belirlenmesinde, 

elektronik olarak ve kağıt ortamında düzenlenen tüm belgelerin birlikte değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Söz konusu 5.000,00 TL’lik haddin aşılması halinde, sadece kağıt ortamında 
düzenlenen belgeler bildirimlere dahil edilecektir.” 

 

Bu değişiklikle tebliğde verilen örneklerde,  Kasım 2021 döneminde bir mükelleften alınan mal veya 
hizmet alış tutarları, elektronik ortamda düzenlenen faturalar; 4.800,00 TL tutarındaki fatura ile kağıt 

ortamında düzenlenen 150,00 TL tutarındaki 2 faturanın düzenlenmiş olması durumunda, beyana tabi 

olacak alış fatura tutarlarının hesabında, tüm alımların toplamları (4.800,00 TL 150,00 TL + 150,00 

TL) 5.100,00 TL tutarında olduğu için, elektronik ortamda düzenlenen fatura haricinde kalan kağıt 
ortamında düzenlenen 2 faturanın toplamı olan 300,00 TL Form Ba ile beyan edilmeleri gerekiyor.  

Bahse konu dönemdeki elektronik belge ile kağıt ortamındaki mal veya hizmet alışlarının toplamı 

5.000,00 TL (KDV hariç) altında olması halinde, bu alımla ilgili, Form Ba satıcı tarafından da bu 
satışla ilgili olarak Form Bs’ye dahil edilmeyecektir. 

 

Tüm mal ve hizmet alış ve satışlarını elektronik belge ile yapan mükellefler, Form Ba bildirimini,        
“Bu bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” aynı şekilde satışlar içinde Form Bs 

bildirimini bu doğrultuda yapmaları gerekmektedir.  
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Bu tebliğle yapılan düzenlemeye göre; Form Ba ve Form Bs beyanlarında elektronik ortamda yapılan 
alış ve satış tutarlarına ait belgeler beyana dahil edilmeyecek, her bir mükellef bazında elektronik ve 

kağıt ortamında yapılan alışlar ve satışların toplamlarının 5.000,00 TL (KDV hariç) aşması halinde, 

yalnız kağıt ortamında düzenlenen belgelerin toplamı Form Ba veya Form Bs de beyan etmeleri 
gerekmektedir. 

 

Bu tebliğ 01.07.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmektedir. 

 
(Resmi Gazete: 25.01.2021 tarihli 31375 sayılı) 

 

Söz konusu tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210125-11.htm  

 
Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 

 
TÜRKERLER Bağımsız Denetim  

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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25.01.2021 

 

SİRKÜLER (2021’14) 

 

 

Konu: Bankaların, Karşılıksız Çıkan Her Bir Çek Yaprağı İçin Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu 

Tutarın Artırılması.  
 

 

T.C. Merkez Bankasından “Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü 
Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve 

Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı:2010/2)’de, Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2021/1) 

yayımlanmış olup, bu tebliğde; 
 

5941 sayılı Çek Kanunu ilgili maddelerine göre 29.01.2021 tarihinden itibaren: 

 

Bankalar, T.C. Merkez Bankasının 2010/2 Numaralı Tebliği 4’ncü maddesinde belirlenen kapsamda 
yeni bastırıp, müşterilerine verdikleri çeklerin, düzenleyici dışındaki hamili tarafından süresinde 

ibraz edilen her çek yaprağı için bu tebliğe göre bastırılıp kullanılan çekler için; 

 
a) Çek karşılığının bulunmaması halinde, 

a1) Çek bedeli, iki bin altı yüz yetmiş Türk Lirası veya üzerinde ise, iki bin altı yüz yetmiş    

       Türk Lirası, 

a2) Çek bedeli, iki bin altı yüz yetmiş Türk Lirasının altındaysa çek bedelini, 
 

 

b) Çek karşılığının kısmen bulunması halinde; 
b1) Çek bedeli, iki bin altı yüz yetmiş Türk Lirasının altında ise, çek bedelini aşmamak  

       koşuluyla kısmi karşılığı, iki bin altı yüz yetmiş Türk Lirasına tamamlayacak bir  

       miktarı, 
b2) Çek bedeli, iki bin altı yüz yetmiş Türk Lirasının üstünde ise, çek bedelini aşmamak  

       koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak iki bin altı yüz yetmiş Türk Lirasını, 

 

bankalar ödemekle yükümlüdürler. 
 

Bu tebliğin Geçici 2’nci maddesinde, T.C. Merkez Bankasının 2010/2 sayılı tebliğden önce bastırılan 

çeklerden dolayı muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her bir 
çek yaprağı için bin altı yüz seksen Türk Lirasına kadar ve yukarıda belirttiğimiz şekle uygun olarak 

ödemekle yükümlüdürler. 
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Bu tebliğ;  29.01.2021 tarihinde yürürlüğe girmektedir. 

 
(Resmi Gazete: 25.01.2021 tarihli 31375 sayılı) 

 

Söz konusu tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210125-13.htm  
 
Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 
 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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26.01.2021 

 

SİRKÜLER (2021’15) 

 

 

Konu: Koronavirüs Salgını ile Mücadele Kapsamında Geçici Süreliğine Faaliyetlerine Tamamen Ara 

Verilmesine / Faaliyetlerinin Tamamen Durdurulmasına Karar Verilmesi Nedeniyle Mücbir Sebep 
Hükümlerinden Faydalandırılan Mükellefler Hakkında. 

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 524) yayınlanmış olup, bu tebliğde; 
 

Koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler 

uyarınca, geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen 
durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 213 

sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması ve mücbir sebep 

dönemine ilişkin olarak belirlenen vergisel yükümlülüklerinin ertelenmesine yönelik düzenlemeler 

yapılmıştır. 
 

İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirler kapsamında, geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara 

verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen sinema salonu, kahvehane, 

kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay 

bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunapark gibi faaliyetlere 

yönelik sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin mücbir sebep halinde olduğu kabul 

edilmiştir. 

 

Söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin mücbir sebep hali 1/12/2020 tarihinde (bu 

tarih dâhil) başlayıp, alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarihe 
kadar devam edecektir. 

 

Bahse konu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken; 
 

-Katma değer vergisi  

-Muhtasar beyannameler  

-Ba- Bs bildirimlerinin verilme,  
-e-Defterlerin oluşturma, imzalanma, e-Defter beratları ile e-Defter ve beratların ikincil kopyalarının 

Gelir İdaresi Başkanlığının  sistemlerine yüklenme süresi, 

 
mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26’ncı günü sonuna kadar ve bu beyannamelere 

istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden 

başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem 
için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılmıştır. 
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Örnek:  

 
Gelir vergisi ve katma değer vergisi yönünden mükellefiyeti bulunan Bay (A), İçişleri Bakanlığınca 

alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetine tamamen ara verilmesi nedeniyle bu Tebliğ 

uyarınca mücbir sebep halindedir. Alınan karar uyarınca Bay (A)’nın faaliyetine 5/3/2021 tarihinde 
tekrar başlamasının uygun görülmesi durumunda, beyan ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

Bay (A)’nın mücbir sebep hali 1/12/2020 tarihinde başlayıp 4/3/2021 tarihinde sona ereceğinden; 

2020/Kasım, 2020/Aralık, 2021/Ocak ve 2021/Şubat dönemleri KDV beyannameleri ile aynı 
dönemlere ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimleri 26/4/2021 günü sonuna kadar verilecektir. 

 

Söz konusu tarihe kadar verilen katma değer vergisi beyannamelerine istinaden tahakkuk eden 
ergilerin vadesi; 2020/Kasım dönemi için 31/5/2021, 2020/Aralık dönemi için 30/6/2021,  2021/Ocak 

dönemi için 2/8/2021, 2021/Şubat dönemi için ise 31/8/2021 olacaktır. 

 
Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve 

hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması 

durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme 

sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacaktır. 
 

Bu tebliğ yayımı tarihinde (25.01.2021) yürürlüğe girmektedir. 

 
 

(Resmi Gazete: 25.01.2021 tarihli 31375 sayılı) 

 

 
Söz konusu tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.  

 

 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210125-12.htm  

 

 
Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 

 
TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş 
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28.01.2021 

 

SİRKÜLER (2021’16) 

 

 

Konu: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Tutulan Yönetim Kurulu İle Şirket Müdürleri 

Karar Defterlerinin Noterce “Görülmüştür” (Kapanış) İbaresini, 31.01.2021 Tarihine Kadar 
Yapılması. 

 

 
01.07.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Vergi Usul 

Kanununun getirmiş olduğu yükümlülükler den biriside ticari defterler konusu ile ilgili hükümlerdir. 

 
Türk Ticaret Kanunu ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken 

hazırlanan, 19.12.2012 tarihli 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ticari Defterlere İlişkin 

Tebliğ” ve Türk Ticaret Kanununda 6455 sayılı Kanunun ile yapılan defter kapanış tasdikine ilişkin 

olarak tebliğde yer alan Karar Defterleri ile ilgili açıklamalar şöyledir; 

 

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Karar Defteri, Limited Şirketlerde Müdürler Kurulu 

Karar Defteri kullanılıyorsa, bu defterler kullanıldıkları hesap dönemini izleyen hesap 

döneminin birinci ayının sonuna kadar (özel hesap dönemi haricinde kalan şirketlerde)  genelde 

31.01.2021  tarihine kadar) notere ibraz edilip, son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi 

yazılarak mühür ve imza ile onaylattırılması gerekmektedir. 

 

Mevcut kullanılan Genel Kurul Karar ve Müzakere Defteri ile Pay Defterlerinde, noterce 

(Ticaret Sicili Müdürlüğünce onaylı / Yeni kurulan şirketler için) onaylı yeterli yapraklar 

bulunuyorsa,  bu defterlerin her yıl tasdik ettirilmesi ve noterce “Görülmüştür” (kapanışlarının) 

yapılması mecburiyeti bulunmamaktadır. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 

 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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01.02.2021 

 

SİRKÜLER (2021’17) 

 

 

Konu: Mobil (Cep) Telefonlarına Uygulanan %7,5 Oranındaki Özel İletişim Vergisi Oranı %10 

Olarak Belirlenmiştir. 

 
Cumhurbaşkanının 3469 Sayılı Kararı ile; Gider Vergileri Kanununun 39’ncu maddesinde yer alan 

Özel iletişim Vergisi Oran başlıklı maddesinin (a), (b), (c) ve (d)  bentlerinde yer alan, %7,5 

oranındaki Özel İletişim Vergisinin oranı 30.01.2021 tarihinden itibaren %10 olarak 

uygulanmasına karar verilmiştir. 
 

Gider Vergileri Kanununun 39’ncu maddesinin değişiklik işlenmiş son hali aşağıda yer almaktadır. 

 

“Özel İletişim Vergisi 

 

Madde 39 
 

406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya 

imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca bu 

Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya 
yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin (kablo tv altyapısı üzerinden teknik olarak verilebilecek her 

türlü hizmetleri dışında, görev sözleşmesi ile ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge 

pozisyonlarının hakları, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olanlar hariç);  
 

a) Her nevi mobil, elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler 

için yapılan satışlar dâhil) (tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri %10 (önceki oran %7,5),  

 
b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin 

hizmetleri %10 ( önceki oran %7,5 ), 

 
c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti %10 (önceki oran %7,5) 

 

d) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri %10 (önceki 
oran %7,5) 

 

Oranında özel iletişim vergisine tâbidir. 

 
Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan hizmetlerin birlikte veya birbiriyle bağlantılı 

olarak verilmesi ile ön ödemeli hat kullanıcıları tarafından yapılan yüklemelerin farklı oranlara tabi 

hizmetlerde kullanılması hâlinde, her hizmet tabi olduğu oran üzerinden vergilendirilir. 
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Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan 

izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların 
yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için 

kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç yirmimilyon lira (19 

Seri No’lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 
belirtilen tutar; 86,00 TL’dir.) ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin 

olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında 

artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. (700 

Sayılı KHK'nın 36’ncı maddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 09.07.2018) Cumhurbaşkanı (20), bu 
şekilde tespit edilen tutarı %50'sine kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye yetkilidir. 

 

Verginin mükellefi; birinci fıkrada sayılan elektronik haberleşme(9) hizmetlerini sunan işletmecilerdir. 
Verginin matrahı, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder. Bir aya ait özel 

iletişim vergisi, izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar beyan edilerek aynı süre içinde ödenir. 

Bu verginin beyan ve ödenmesine ilişkin olarak 47 ve 48 inci madde hükümleri uygulanmaz. 
 

Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri 

uygulanır. İlgili mevzuatına göre yetkilendirilen elektronik haberleşme işletmecilerinin, (10) Hazineye 

ödeyecekleri payın hesaplanmasında özel iletişim vergisi dikkate alınmaz. Özel iletişim vergisi, 
düzenlenecek faturalarda ayrıca gösterilir. 

 

Bu vergi, katma değer vergisi matrahına dahil edilmez, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider 
kaydedilmez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez. 

 

Birinci fıkradaki oranları ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya 

Cumhurbaşkanı, vergiye ilişkin usul ve esasları belirlemeye, ön ödemeli hatlara yapılan yüklemelerin 
farklı oranlara tabi hizmetlerde kullanılması hâlinde fazla tahsil edilen vergiyi kullanıcıya ödenmesi 

koşuluyla mükellefe iade ettirmeye, verilmesi gereken beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini 

belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” 

 

Bu karar yayımı tarihinde (30.01.2021) yürürlüğe girmektedir. 

 
(Resmi Gazete: 30.01.2021 tarihli 31380 sayılı) 

 

Söz konusu karara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210130-25.pdf  

 
Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 

 
TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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01.02.2021 

 

SİRKÜLER (2021’18) 

 

 

Konu: Türkiye’de Yerleşik Kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından Belgeli Konaklama 

Tesislerinde Akdedeceği Konaklama Hizmet Sözleşmelerinin Dövizli Olarak Yapılması. 

 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34)’de 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021-32/59) sayılı yayımlanmış olup, bu tebliğde; 

 

TPKK Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ 2008-32/34)’ün 8’nci maddesinin 7’nci 
fıkrasına eklenen (d) bendi gereği, 30.01.2021 tarihinden itibaren;  

 

Türkiye’de Yerleşik Kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından Belgeli Konaklama Tesislerinde 
Akdedeceği Konaklama Hizmet Sözleşmelerinin dövizli olarak yapılabileceği yönünde değişiklik 

yapılmıştır. 

 
Bahse konu TPKK Hakkında 32 Sayılı Karara ait No:2008-32/34 sayılı Tebliğde yer alan 8’nci 

maddesinin bu değişiklik dahil işlenmiş hali aşağıdadır; 

 

Madde 8 -(1) Türkiye’de yerleşik kişiler; kendi aralarında akdedecekleri, konusu serbest bölgeler 
dahil yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul satış 

sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini 

döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar. 
 

(2) Türkiye’de yerleşik kişiler; kendi aralarında akdedecekleri, konusu serbest bölgeler dahil yurt 

içinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde 

sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden 
veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar. 

 

(3) Türkiye’de yerleşik kişiler; yurt dışında ifa edilecekler dışında kalan, kendi aralarında 
akdedecekleri, iş sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme 

yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar. 

 

(4) Türkiye’de yerleşik kişiler; kendi aralarında akdedecekleri, aşağıda belirtilenler dışında 

kalan danışmanlık, aracılık ve taşımacılık dâhil hizmet sözleşmelerinde, sözleşme bedelini ve bu 

sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize 

endeksli olarak kararlaştıramazlar. 
 

a) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişilerin taraf oldukları hizmet 

sözleşmeleri, 
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b) İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler 

kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri, 
 

c) Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışında gerçekleştirecekleri faaliyetler kapsamında yapılan hizmet 

sözleşmeleri, 
 

ç) Türkiye’de yerleşik kişilerin, kendi aralarında akdedecekleri, Türkiye’de başlayıp yurt dışında 

sonlanan ve yurt dışında başlayıp Türkiye’de sonlanan elektronik haberleşme ile ilgili hizmet 

sözleşmeleri. 
 

d) Türkiye’de yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde 

akdedeceği konaklama hizmet sözleşmeleri, 
 

(5) Türkiye’de yerleşik kişiler; kendi aralarında akdedecekleri, 16/12/1999 tarihli ve 4490 sayılı Türk 

Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunda tanımlanan gemilerin inşası, tamiri ve bakımı dışında kalan eser 

sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini 

döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar. 

 
(6) Türkiye’de yerleşik kişilerin; kendi aralarında akdedecekleri, iş makineleri dâhil taşıt satış 

sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden 

kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak 
kararlaştırmaları mümkündür. 

 

(7) Türkiye’de yerleşik kişilerin; kendi aralarında akdedecekleri, iş makineleri dâhil taşıt kiralama 

sözleşmeleri dışında kalan, menkul kiralama sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden 
kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak 

kararlaştırmaları mümkündür. 

 
(8) Türkiye’de yerleşik kişilerin; kendi aralarında akdedecekleri, bilişim teknolojileri kapsamında yurt 

dışında üretilen yazılımlara ilişkin satış sözleşmeleri ile donanım ve yazılımlara ilişkin lisans ve 

hizmet sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme 
yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür. 

 

(9) 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda tanımlanan gemilere ilişkin finansal kiralama  (leasing) 
sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin 

döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür. 

 
(10) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 17 ve 17/A maddeleri kapsamında 

yapılacak finansal kiralama (leasing) sözleşmelerine ilişkin bedellerin döviz cinsinden kararlaştırılması 

mümkündür. 
 

(11) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin taraf 

olduğu iş sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme 

yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür. 
 

(12) Kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf 

olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve 
bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli 

olarak kararlaştırılması mümkündür. 

 

 
 

 



(13) Kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu döviz cinsinden veya dövize endeksli ihaleler, 

sözleşmeler ve milletlerarası andlaşmaların ifası kapsamında olmak kaydıyla; yüklenicilerin üçüncü 
taraflarla akdedeceği gayrimenkul satış, gayrimenkul kiralama ve iş sözleşmeleri dışında kalan 

sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin 

döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür. 
 

(14) Hazine ve Maliye Bakanlığının 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 

Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirdiği işlemlerle ilgili olarak 

bankaların taraf olduğu sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer 
ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür. 

 

(15) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 6362 
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile bu Kanuna dayalı olarak yapılan düzenlemeler çerçevesinde 

sermaye piyasası araçlarının (yabancı sermaye piyasası araçları ve depo sertifikaları ile yabancı 

yatırım fonu payları da dahil olmak üzere) döviz cinsinden oluşturulması, ihracı, alım satımı ve 
yapılan işlemlere ilişkin yükümlülüklerin döviz cinsinden kararlaştırılması mümkündür. 

 

(16) Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, doğrudan 

veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin bulunduğu şirketler ile serbest bölgedeki 
faaliyetleri kapsamında serbest bölgelerdeki şirketlerin  taraf olduğu iş ve hizmet sözleşmelerinde, 

sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz 

cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür. 
 

(17) Türkiye’de yerleşik yolcu, yük veya posta taşıma faaliyetinde bulunan ticari havayolu işletmeleri; 

hava taşıma araçlarına, motorlarına ve bunların aksam ve parçalarına yönelik teknik bakım hizmeti 

veren şirketler; sivil havacılık mevzuatı kapsamında havalimanlarında yer hizmetleri yapmak üzere 
çalışma ruhsatı alan veya yetkilendirilen kamu ya da özel hukuk tüzel kişiliği statüsündeki kuruluşlar 

ile söz konusu kuruluşların kurdukları işletme ve şirketler ile doğrudan veya dolaylı olarak 

sermayelerinde en az %50 hisse oranına sahip olduğu ortaklıkların Türkiye’de yerleşik kişilerle döviz 
cinsinden veya dövize endeksli bedeller içeren gayrimenkul satış, gayrimenkul kiralama ve iş 

sözleşmeleri haricindeki sözleşmeleri akdetmeleri mümkündür. 

 
(18) Bu madde uyarınca sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme 

yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayan sözleşmeler 

kapsamında düzenlenecek kıymetli evraklarda yer alan bedellerin döviz cinsinden veya dövize 

endeksli olarak belirlenmesi mümkün değildir. 
 

(19) Uluslararası piyasalarda fiyatı döviz cinsinden belirlenen kıymetli madenlere ve/veya emtiaya 

endekslenen ve/veya dolaylı olarak dövize endekslenen sözleşmeler, Türk Parası Kıymetini Koruma 
Hakkında 32 Sayılı Kararın 4 üncü maddesinin (g) bendi uygulaması kapsamında dövize endeksli 

sözleşme olarak değerlendirilir. 

 
(20) Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışındaki; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, işlettiği veya 

yönettiği fonlar, yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin bulunduğu şirketler ile doğrudan ya da 

dolaylı olarak sahipliklerinde bulunan şirketler Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı 

Kararın 4’ncü maddesinin (g) bendi uygulaması kapsamında Türkiye’de yerleşik olarak 
değerlendirilir. 

 

(21) Bu madde uyarınca akdedilecek sözleşmelerde istisna kapsamına alınan, ancak Türk Parası 
Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın Geçici 8 inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten 

önce akdedilmiş bulunan sözleşmeler de anılan geçici madde hükmünden istisnadır. 

 

 



(22) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın Geçici 8 inci maddesinin yürürlüğe 

girdiği tarihten önce akdedilmiş bulunan iş makineleri dâhil taşıt kiralama sözleşmeleri anılan geçici 
madde hükmünden istisnadır. 

 

(23) Bu madde uyarınca sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme 
yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan 

sözleşmelerde yer alan bedellerin Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın Geçici 8 

inci maddesi kapsamında Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenmesi zorunludur. 

 
(24) Bu madde uyarınca sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme 

yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan 

sözleşmelerde yer alan bedeller Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın Geçici 8 
inci maddesi kapsamında Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenirken mutabakata varılamazsa; 

akdedilen sözleşmelerde döviz veya dövize endeksli olarak belirlenen bedeller, söz konusu bedellerin 

2/1/2018 tarihinde belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış 
kuru kullanılarak hesaplanan Türk parası cinsinden karşılığının 2/1/2018 tarihinden bedellerin yeniden 

belirlendiği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyat endeksi 

(TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak artırılması suretiyle belirlenir. 

 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın Geçici 8 inci maddesinin yürürlüğe girdiği 

tarihten önce akdedilen konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde döviz veya dövize endeksli olarak 

belirlenen bedeller bu fıkranın ilk paragrafına göre iki yıllık süre için Türk parası olarak belirlenir.  
 

Ancak, Türk parası olarak belirlemenin yapıldığı kira yılının sonundan itibaren bir yıl geçerli olmak 

üzere; anılan paragraf uyarınca Türk parası olarak belirlenen kira bedeli, taraflarca belirlenirken 

mutabakata varılamazsa, belirleme tarihinden belirlemenin yapıldığı kira yılının sonuna kadar Türkiye 
İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas 

alınarak artırılması yoluyla belirlenir. Bir sonraki kira yılı Türk parası cinsinden kira bedeli ise, 

taraflarca belirlenirken mutabakata varılamazsa, önceki kira yılında geçerli olan kira bedelinin Türkiye 
İstatistik Kurumunun belirlediği tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak 

artırılması yoluyla belirlenir ve belirlenen Türk parası cinsinden kira bedeli bu fıkrada belirtilen iki 

yıllık sürenin sonuna kadar geçerli olur. 
 

Bu fıkra hükmü, bu madde uyarınca sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme 

yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan 

sözleşmelerde tahsili yapılmış veya gecikmiş alacaklar için uygulanmaz. 
 

(25) Bu maddede, istisna tanınan tarafların mutabakatıyla yeni yapılacak sözleşmelerin Türk parası 

cinsinden yapılmasını veya mevcut döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşmelerde yer alan 
bedellerin Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın Geçici 8 inci maddesi uyarınca 

Türk parası olarak yeniden kararlaştırılmasını talep etmesi durumunda sözleşmelerde yer alan bedeller 

Türk parası cinsinden kararlaştırılır 
 

Bu tebliğ yayımı tarihinde (30.01.2021) yürürlüğe girmektedir. 

 

(Resmi Gazete: 30.01.2021 tarihli 31380 sayılı) 
 

Söz konusu tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210130-36.htm   

 

Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla, 
TÜRKERLER Bağımsız Denetim  

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210130-36.htm


 
01.02.2021 

 

SİRKÜLER (2021’19) 

 

 

Konu: 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 

Kapsamında İnşaat Taahhüt İşlerinde %1 Oranında KDV Uygulanması. 

 
 

Cumhurbaşkanının 3470 Sayılı Kararı yayımlanmış olup, bu kararda; 

  

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli 
yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut alanının 

bir buçuk katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin inşaat taahhüt 

işlerinde KDV oranı %1’e indirilmiştir. 
 

  

24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve 
Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda yapılan 

değişiklikle Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin 

Kararın (I) sayılı listenin 13’üncü sırasının sonuna aşağıdaki ibare eklenmiştir. 

 
Buna göre 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listenin 13’üncü maddesi aşağıdaki 

gibi olmuştur. 

 
  

“13. Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan sadece net alanı 150 m2'ye 

kadar konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların 

bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut alanının 

bir buçuk katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin inşaat taahhüt 

işleri” 

  
Bu karar yayımı tarihinde (30.01.2021) yürürlüğe girmektedir. 

 

Bahse konu Cumhurbaşkanı kararına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210130-26.pdf  

 

Bilgilerinize sunarız. 
 

Saygılarımızla, 

 
TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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Tel: +90 (212) 293 04 06 (3 hat)    Fax: +90 (212) 293 20 79        E-mail: turkerler@turkerler.com.tr 
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01.02.2021 

 

SİRKÜLER (2021’20) 

 

 

Konu: Mal İhracatına Yönelik İlave Destekler İçeren Karar Yayımlandı. 
 

Cumhurbaşkanının 3463 sayılı Kararı yayımlanmış olup, bu kararda; 

 
Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen 

Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Hakkında Karar ile ilave destekler yapılmış olup, 

  
İlgili Kararın amacı, Türkiye’nin katma değeri yüksek ihracatının sürdürülebilir şekilde artırılması 

amacıyla, işbirliği kuruluşlarının ve Bakanlıkça hedef olarak belirlenen sektörlerde sinai ve/veya ticari 

faaliyette bulunan şirketlerin Bakanlık tarafından hedef olarak tespit edilen ülkelerde tanıtım ve 

pazarlamaya ilişkin giderlerine ilave verilen Destekleri kapsamaktadır. Bu destekler Fiyat İstikrar 
Fonundan (DFİF) karşılanacağı belirtilmiştir. 

 

Kararda ilave desteklerin kapsamı başlıklar olarak; 
 

Yurt dışı fuar desteği, 

Sektörel ticaret heyeti programları desteği, 

Yurt dışı birim, marka ve tanıtım desteği, 
Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması, Türk malı imajının yerleştirilmesi ve Tuquality desteği, 

Yurt dışı birim kira desteği, 

 
kapsamaktadır. 

 

Bu karada düzenlenen hususlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamaya ilişkin 
talimatları vermeye, uygulamada çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu haller ile ihtilafları ve bu 

hususun uygulanmasıyla ilgili tüm işlemlerde ve gerekli görülmesi halinde destek oranlarını 

azaltmaya, ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye ve bütçe 

imkanları çerçevesinde destek kapsamında değerlendirilecek harcama ve destek ödeme miktarlarını 
kısıtlamaya Ticaret Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 

 

Bu karar yayımı tarihinde (30.01.2021) yürürlüğe girmektedir. 
 

(Resmi Gazete: 30.01.2021 tarihli 31380 sayılı) 

 
Söz konusu karara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210130-19.pdf  

 
Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla, 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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