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ERK YMM SİRKÜLER 

                                  
 

Sirküler Tarih: 13.1.2023 

Sirküler No     : 2023.2 
 

 

Konu: 7431 Sayılı Kanun ile vergi ve sosyal güvenlik 

mevzuatında bazı düzenlemeler yapılmaktadır. 

. 

Özet: 7431 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 13 Ocak 

2023 Tarihli ve 32072 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

7431 Sayılı Kanun ile özetle aşağıdaki konularda düzenleme 

yapmaktadır. 

 İşverenleri desteklemek için 2016 yılından 2022 yılı 

sonuna kadar sağlanan asgari ücret desteğinin, 2023 yılı 

Ocak ila Haziran aylarını kapsayacak şekilde uzatılması 

ve destek tutarının 100 TL den 400 TL ye çıkarılması, 

 Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve 

hak sahiplerine dosya bazında 3.500 TL olarak 

öngörülen aylık asgari ödeme tutarının 5.500 TL’ye 

yükseltilmesi, 

 İşçi ve esnaf emeklileri ile bunlardan vefat edenlerin hak 

sahiplerine ödenen gelir ve aylıklara 2023 yılının 

ilkyarısı için yapılacak zam oranının yüzde 15,4’ten 

yüzde 30’a çıkarılması, 

 Koronavirüs salgını sebebiyle yapılan kısa çalışma 

ödemelerinde hatalı işlemlerden dolayı hizmetleri Sosyal 

Güvenlik Kurumuna eksik bildirilen sigortalılar için 

yeniden beyanname verme hakkının getirilmesi, 

 Ülkemizde yapılması planlandığı halde Koronavirüs 

salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen 2021 yılı UEFA 

Şampiyonlar Ligi Finali için sağlanan KDV, gelir ve 
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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. 
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kurumlar vergisi istisnasının bu kez UEFA kararı ile 

ülkemizde yapılacak olan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi 

finali için geçerli olması,  

7431 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle,  

o 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakasına 

ilişkin olarak; UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ve 

organizasyonda görevli dar mükellef kurumlara, bu 

müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve 

hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar dolayısıyla 

yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV’den 

istisna (tam istisna) edilmiştir. 

o 7431 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle ise yukarıda 

belirtilen birlik, kulüp ve kurumlara söz konusu 

müsabakanın Türkiye’de oynanmasına ilişkin olarak 

Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla 

gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti getirilmiştir. 

 Kamuda çalışan memur ve sözleşmeli personele 6. 

Dönem Toplu İş Sözleşmesi gereğince 2023 Ocak-

Haziran dönemi için yapılması gereken %16,48 olarak 

uygulanacak toplam zam oranının %30 olarak 

uygulanması. 

 7431 sayılı Kanun’un 3. maddesi uyarınca 01.01.2023-

30.06.2023 dönemi için yeniden belirlenmiş olan memur 

maaş katsayıları dikkate alınarak hesaplanan ve aynı 

dönemde geçerli olan; 

o Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 

19.982,83 TL, 

o Gelir vergisinden istisna aylık çocuk yardımı; 0-6 

yaş grubu çocuklar için 216,84 TL ve diğerleri için 

108,42 TL’dir. 

Yukarıdaki düzenlemeler, Kanun’un yayım tarihi olan 13 Ocak 

2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

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. 


