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İstanbul, 28.11.2020 

DUYURU 492 

 

Konu: 7256 Sayılı Kanuna ilişkin uygulama tebliğ ve genelgeleri, yeniden değerleme oranı 

hk. 

1. 7256 Sayılı Kanuna İlişkin Uygulama Tebliğ ve Genelgeleri 

 

• Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği 

(Seri No: 1) 27.11.2020 tarih ve 31317 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 17/11/2020 

tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Bazı 

Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanunun 1, 2 ve 3 üncü maddelerinde, Hazine ve Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine, 

belediyelere, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine ve Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına 

ilişkin düzenlemeler yer almakta olup, söz konusu hükümlerin uygulamasına yönelik usul ve 

esasların belirlendiği bu tebliğde Kanun kapsamına giren alacaklar ve bu alacakların 

yapılandırılmasına ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Söz konusu Tebliğe ulaşmak için 

tıklayınız. 

• 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına 

İlişkin Tebliğ 27.11.2020 tarih ve 31317 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tebliğin 

amacı; 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük 

Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret 

Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, 

idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının 11/11/2020 tarihli 

ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve 

esasları belirlemektir. Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

• Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 

28.11.2020 tarih ve 31318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tebliğin amacı, 

11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21 inci maddesi ile 193 sayılı Gelir 

Vergisi Kanununa eklenen geçici 93 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve 

esasların belirlenmesidir. Bu Tebliğ; 

a) Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer 

sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına, 

b) Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter 

kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları 

ile taşınmazların vergi dairesine bildirilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine, ilişkin 

açıklamaları kapsamaktadır. Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

• SGK Genelgesi 2020/45 – 7256 Sayılı Kanun Alacakların Yapılandırılması- 7256 Sayılı 

Kanun ile SGK tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen, 
2020/Ağustos ve önceki aylara ait olup Kanunun yayım tarihi olan 17/11/2020 tarihi 
veya Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği 
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halde ödenmemiş olan SGK alacakları ile takip ve tahsili Kuruma verilen alacaklar, 
yapılandırılması hk. Genelge için tıklayınız. 

• SGK Genelgesi 2020/46 – 5510 Sayılı Kanunun 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın 

Durdurulması- Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve 

hesabına bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı halde 31.10.2020 tarihi 

ve öncesine ilişkin prim borcu bulunanların sigortalılıklarının durdurulması ve daha sonra 

sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde durdurulan sigortalılık 

sürelerinin tamamının ihya edilebilmesi hk. Genelge için tıklayınız. 

• SGK Genelgesi 2020/49 – 4447 Sayılı Kanunun Geçici 28 nci Maddesinde Yer İlave 

İstihdam Desteği- İlave istihdam prim desteği, işverenler tarafından 2019/Ocak ile 

2020/Nisan döneminde uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki 

sigortalı sayısına ilave olarak 01/12/2020 ila 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde 

yer alan fesih yapılamayacak sürenin son günü arasında (son gün dahil) işe alınan ve istihdam 

edilerek fiilen çalıştırılan her bir sigortalı için işverenlere fesih yapılamayacak süreyi 

geçmemek üzere her ay sağlanacak destektir. Genelgede destekten yararlanma şartları, 

miktarı ve diğer usul ve esasları açıklanmıştır. Genelge için tıklayınız. 

• SGK Genelgesi 2020/50 – 4447 Sayılı Kanunun Geçici 27 nci Maddesinde Yer Alan 

İstihdama Dönüş Prim Desteği- İstihdama Dönüş Prim Desteği, Sosyal Güvenlik Kurumuna 

bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip iş veya hizmet sözleşmesi 01/01/2019 ile 

17/04/2020 tarihlerinde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında sona erenler ile 

SGK’ya bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları işyeri işverenine başvurmaları ve bu 

işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde işverenlere fesih yapılamayacak süreyi 

geçmemek üzere her ay sağlanacak destektir. Genelgede bu destekten yararlanma şartları, 

miktarı ve diğer usul ve esasları açıklanmıştır. Genelge için tıklayınız. 

 

2. 2020 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı  

5024 Sayılı Yasa ile amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesi uygulaması 

yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak yeniden değerleme oranı, vergi uygulamalarındaki kimi 

endekslemelerde çarpan olarak kullanılması sebebiyle, açıklanmaya devam etmektedir. 28.11.2020 

Tarih ve 31318 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 521 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

ile yeniden değerleme oranı 2020 yılı için % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak açıklanmıştır.  

• Gelir Vergisi Kanununun mülga ek 1 ila ek 6. maddelerine göre teşvik belgesine bağlı 

olarak yatırım indirimi tutarı devreden ve 2020 yılında bu indirimden yararlanmayı tercih 

eden yükümlüler devreden yatırım indirimi tutarlarını yukarıda belirtilen yeniden 

değerleme oranı ile endeksleyebileceklerdir.  

• Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesine göre yatırımın tamamlanması şartıyla, 

indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere 

kalan yatırıma katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi 

Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında 

artırılarak dikkate alınabilecektir. 

• 2021 Yılında, vergi yasalarında yer alan birçok vergi, harç ve cezalara ilişkin maktu had 

ve tutar yeniden değerleme oranı dikkate alınarak, artırılarak uygulanacaktır. 

 

 Durum bilgilerinize sunulur. 

   Saygı ile, 

                                                                                             ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM  

VE YMM A.Ş.                                                                                                 
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