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ERK YMM SİRKÜLER 

                                  
 

Sirküler Tarih: 22.04.2021 

Sirküler No     : 2021.35 
 

 

Konu: 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

ile mali mevzuatta, yeni düzenlemeler yapılmıştır. 

 

Özet: 2/4/2021 tarihinde TBMM’ye sunulan Kanun teklifi, 

15/4/2021 tarihinde TBMM `de 7316 sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun, olarak kabul edilmiştir. 7316 sayılı 

22.4.2021 tarih ve 31462 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanmıştır. 

Kanun ile öngörülen düzenlemeler, özetle aşağıda yer 

almaktadır. 

 Kurumlar vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için 

%25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 oranında 

çıkarılmıştır. Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen 

kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemine ait 

kazançlara uygulanacaktır. Söz konusu hüküm, 1 Temmuz 

2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken 

beyannamelerden başlamak ve 1 Ocak 2021 tarihinden 

itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap 

dönemi tayin edilen kurumlar için 1 Ocak 2021 tarihinden 

itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları 

için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. 

 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’na ekli (III) sayılı 

listede yer alan malların (Kolalı gazozlar ve bazı içecekler 

ile alkollü içecekler, sigara, tütün ve tütün mamulleri) 

komisyoncuya veya konsinyi işletmeye teslimi ÖTV’yi 

doğuran olay olarak kabul edilecektir. Bu düzenleme, 22 

Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. 
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Bu sirkülerde yer verilen 

açıklamalarımız, konuya ilişkin 

genel bilgiler içermektedir. 

Ayrıntılı açıklamalar için bu 

sirkülerde yer alan ilgili mevzuata 

veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar 

bulunmaktadır. 

 

mailto:info@erkymm.com
http://www.erkymm.com/
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 6183 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle haczedilen 

menkul malların elektronik ortamda satılabilmesine olanak 

sağlanmaktadır. Muhafazası tehlikeli veya masraflı olan 

malların en uygun yerde veya borsası varsa borsasında 

satılmasının önü açılmaktadır. Artırmaya iştirak edecek 

kişilerden menkul mala biçilen değerin %5’i oranında 

teminat alınmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. Bu 

düzenleme, 22 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası 

Kanununun 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrası 

değiştirilmiştir. Buna göre; yatırım hizmetleri ve 

faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacak, 

hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi 

bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak on 

yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi hâlinde YTM’ye 

emaneten devredilir. Bu düzenleme, 22 Nisan 2021 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

 23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna 

aşağıdaki geçici 3.madde eklenmiştir. Buna göre; Tarım 

Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi 

alacaklarından 31/12/2020 tarihi itibarıyla tasfiye olunacak 

alacaklar hesabına aktarılan borçlular, bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar 

kooperatife başvuruda bulunulması halinde kredi 

borçlarının yapılandırılmasına, imkan tanınmaktadır. Bu 

düzenleme, 22 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir 

 

 Geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın 

hesabında dikkate alınan 3 aylık dönemin 12 aya 

çıkarılmaktadır. 

 

 Öncelikle yiyecek ve içecek sektörü olmak üzere aşağıda 

yer alan sektörlerde çalışanlara destek verilmesi amacıyla 

yiyecek ve içecek sektöründe çalışıp Nisan ve Mayıs 

aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1.500 TL ödeme 

yapılması, amaçlanmaktadır.  

- 56 kodunda faaliyet gösteren yeme-içme işyerleri ile 

61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 

93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 

96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodlarında faaliyet 

gösteren işyerlerinde 2021 yılı Mart ayında hizmet 

akdi mevcut olan işçilere 2021 yılı Nisan ve Mayıs 

aylarında 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu 

maddesi kapsamında ücretsiz izin verilmesi halinde 

bu işçilere günlük 50 TL, aylık 1.500 TL nakdi ücret 

desteği verilecektir. Bu düzenleme, 22 Nisan 2021 
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tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

 56 kodunda faaliyet gösteren yeme-içme işyerleri ile 

61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 

93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 

veya 96.04.03 kodlarında faaliyet gösteren işyerlerinde 

2021 yılı Mart ayında SGK’ ya muhtasar ve prim hizmet 

beyannamesi ile bildirilen sigortalılar için, 2021 yılı Nisan 

ve Mayıs aylarında prime esas kazanç alt sınır üzerinden 

(3.577,50 TL) hesaplanacak sigorta primlerinin işçi ve 

işveren hisselerinin tamamı işsizlik fonundan 

karşılanacaktır. Bu destekten yararlanılan sigortalılar için, 

diğer teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılamayacaktır. 

Bu düzenleme, 1 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

 İş kazasının olduğu, meslek hastalığı halinde iş göremezlik 

halinin başladığı tarihten önceki son 12 aylık sürenin 

içindeki son 3 ay içinde, analık ve hastalık hallerinde ise iş 

göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 ay içinde SSK’ya 

bildirilen prime esas kazançların, bildirilen gün sayısına 

bölünmesi sonucu bulunacak tutara göre ödenek 

verilecektir. Analık ve hastalık halinde iş göremezliğin 

başladığı bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta 

prim günü olan sigortalılara iş göremezlik başladığı 

tarihteki asgari ücretin 2 katından fazla ödenek 

verilmeyecektir. Bu düzenleme, 22 Nisan 2021 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. 

 

 Geriye yönelik teşvik, destek ve indirimlerden yararlanma 

uygulaması kaldırılmıştır. 

7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

metnine bu adresten ulaşmak mümkün bulunmaktadır. 

 

 

Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 

açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210422-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210422-1.htm

