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Sirküler No : 2021/16                                              23.04.2021, İstanbul 

 

KONU  : “AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI 

KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” (Kanun No. 7316)  

22 Nisan 2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. 

 

Ekte tam metni yer alan Kanunun bazı maddeleri aşağıdaki gibidir: 

 

 Madde 11 ile, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na aşağıdaki geçici madde 

eklenmiş, Kurumlar Vergisi oranında değişiklik yapılmıştır; 

 

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

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

vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanır. Bu oranlar özel hesap 

dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına 

uygulanır.” 

 

Yukarıdaki düzenleme 1/7/2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak 

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

kurumlar için 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için 

geçerli olmak üzere 22.04.2021 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, buna göre 2021 yılı geçici vergi 

dönemleri itibariyle uygulanacak oranlar aşağıdaki gibidir; 

 
Geçici Vergi Dönemi Oran 

Ocak - Mart 2021 20% 

Ocak - Haziran 2021 25% 

Ocak - Eylül 2021 25% 

Ocak - Aralık 2021 25% 

 

 Madde 6 ile, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici Madde 24 kapsamında 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, Fondan günlük 50,00 Türk lirası (2021 Nisan 

ayı ve sonrası için) nakdi ücret desteği verilmesine ilişkin düzenleme yapılmış, bu sektörlerin 

hangileri olduğu belirtilmiştir. 

 

 Madde 9 ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 

17 nci maddesinin birinci fıkrası“İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek 

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

meslek hastalığında ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki son üç ay içinde; 

analık ve hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki 80 inci maddeye 

göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına 

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

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

ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç 

alt sınırının iki katını geçemez.” 

şeklinde değiştirilmiştir. 
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 Madde 2 ile, Artırma sonucunda kendisine ihale edilen malı almaktan vazgeçen 

kişilerin ödemeleri gereken yıllık %5 oranındaki faiz yerine tecil faizi oranında faiz 

alınmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. 

 

 Madde 3 ile, Gayrimenkullerin, satış komisyonlarınca fiziki veya elektronik ortamda 

açık artırma ile satılabileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır. 

 

 Madde 4 ile, gayrimenkul kendisine ihale olunan kişinin bedeli ödememesi nedeniyle 

ihalenin feshedilmesi durumunda bu kişinin sorumlu olacağı tutarlar netleştirilmiştir. 
 

 

EK 1: “Kanun No 7316” tam metni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


