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İstanbul, 30.12.2020  

DUYURU 497  

  

  

Konu: 2021 yılında uygulanacak asgari ücret, prime esas kazanç taban ve tavanı, vergi 

yasalarında yer alan kimi had ve tutarlardaki artışlar, yapılandırma başvuru süresinin uzatılması, 

işten çıkartma yasağı ve nakdi ücret desteğinin uzatılması hk  

  

1. 2021 Yılında Uygulanacak En Düşük Ücret Tutarı 

 

30.12.2020 Tarih ve 31350 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 28/12/2020 tarih ve 2020/1 

No.lu Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile 2021 yılında uygulanacak en düşük brüt ücret tutarı 

günlük 119,25 TL aylık 3.577,50 TL olarak belirlenmiştir.   

  

2.   2021 Yılında SGK Primine Esas Tutulacak Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı   

5510 Sayılı Kanunun 82. maddesi uyarınca alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına 

esas tutulan günlük kazancın alt sınırının, 4857 sayılı İş Kanununun 39. maddesine göre 16 yaşından 

büyükler için belirlenen asgari ücret, üst sınırının ise günlük asgari ücretin 7,5 katı olduğu 

öngörülmüştür. Buna göre 2021 yılında SGK primine esas tutulacak aylık kazancın alt sınırı ve üst 

sınırı aşağıdaki şekilde hesap edilmektedir.   

 01.01.2021 – 31.12.2021 Tarihleri Arasında   

Aylık kazanç alt sınırı  =   3.577,50TL   

Aylık kazanç üst sınırı = 26.831,40TL   

  

3. 2021 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirim Tutarları   

 

Gelir Vergisi Kanununun 32. maddesi uyarınca asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği 

takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için 

uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının;   

- Mükellefin kendisi için % 50’si,   

- Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u,   

- Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5   

- Üçüncü çocuk için % 10 - Diğer çocuklar için % 5’idir.   

Asgari geçim indirimi, yukarıdaki şekilde belirlenen tutar ile Gelir Vergisi Kanunu'nun 103. 

maddesindeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın (% 15) çarpılmasıyla 

bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın 

fazla olması halinde iade yapılmaz. İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte 

oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını 
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kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını 

doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade etmektedir.   

Yukarıdaki yasal düzenlemeye göre çalışanların 2021 yılında aylık olarak 

yararlanabilecekleri asgari geçim indirimi tutarları, eşlerin çalışıp çalışmaması ve çocuk sayıları 

dikkate alınarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.    

Eşin çalışması  Çocuk yok  1 Çocuk  2 Çocuk  3 Çocuk  4 Çocuk  5 çocuk ve Fazlası  

Çalışıyor   268,31 308,56 348,81  402,47  429,30 456,13 

Çalışmıyor   321,98 362,22 402,47  456,13  456,13 456,13 

 

4. 2021 Yılı Vergi Cezalarındaki Artış    

  

29.12.2020 Tarih ve 31349 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 522 Sıra No.lu 

Vergi  

Usul Kanunu Genel Tebliğinde, Vergi Usul Kanununda yer alan 352 ( birinci ve ikinci derece 

usulsüzlükler), 353 (özel usulsüzlükler), 343, Mükerrer 355. maddelerde belirtilen ve bazıları 

aşağıda yazılı olan cezaların 2021 yılı için % 9,11 oranında arttırılarak uygulanacağı belirtilmiş, 

01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanacak ceza tutarları Tebliğ ekindeki listede gösterilmiştir. 

Buna göre 2021 yılında uygulanacak bazı ceza tutarları aşağıda belirtilmiştir.  

  

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans 

kurumları veya posta idarelerince düzenlenen 

belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan 

mükelleflerden her birine (birinci sınıf tüccarlar ile 

serbest meslek erbabı hakkında), her bir işlem için 

yan tarafta yazılı cezadan az olmamak üzere işleme 

konu tutarın % 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası 

kesilir.  

2.500 TL  

Muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına 

ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslara 

uyulmamasına ilişkin ceza  

9.000 TL  

Sermaye Şirketleri için birinci derecede usulsüzlük 

cezası  
240 TL  

Sermaye Şirketleri için ikinci derecede usulsüzlük 

cezası  
140 TL  

353.  Maddenin  1.bendinde  fatura  ve 

 diğer belgelerin verilmemesi ve 

alınmamasına ilişkin en az ceza  

380 TL  

353. Maddenin 2. bendinde sevk irsaliyesi ve diğer 

belgelerin düzenlenmemesi kullanılmaması veya 

bulundurulmamasına ilişkin en az ceza  

380 TL  

Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli 

görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi 

adına düzenlenecek ceza  

  

1.400 TL  
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5. 2021 Yılında Uygulanacak Fatura Düzenleme Zorunluluğuna ve İktisadi 

Kıymetlerin Aktifleştirilmesine İlişkin Hadler   

  

29.12.2020 Tarih ve 31349 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 522 Sıra No.lu 

Vergi  

Usul Kanunu Genel Tebliğinde ayrıca aşağıdaki düzenlemeler de yapılmıştır.   

-Vergi Usul Kanununun 232. maddesinde yer alan perakende satış vesikalarının 

düzenlenme sınırı  

1.500,00 TL olarak belirlenmiştir. Yani bu tutardan sonrası için 2021 yılında fatura düzenlenmesi 

zorunludur.   

-Vergi Usul Kanununun 313. maddesinde yer alan amortismana tabi tutulmadan doğrudan 

gider yazılabilecek alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlara ilişkin tutarın üst sınırı 1.500,00 TL 

olarak belirlenmiştir.   

  

6. 2021 Yılı İçin Veraset ve İntikal Vergisi Kanunundaki Hadlerdeki Artış   

  

29.12.2020 Tarih ve 31349 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 52 Seri No.lu  

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği uyarınca, 1/1/2021 tarihinden itibaren 7338 sayılı 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;  

✓ Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334.534 

TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479 TL),  

✓ İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703 TL,  

✓ Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 

sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda 

tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.703 TL,  

 olarak dikkate alınacaktır.  

1/1/2021 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde 

veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır:  

Matrah 

Verginin Oranı (%) 

Veraset 

Yoluyla 

İntikallerde 

İvazsız 

İntikallerde 

İlk                           380.000 TL için 1 10 

Sonra gelen             900.000 TL için 3 15 

Sonra gelen          1.900.000 TL için 5 20 

Sonra gelen          3.600.000 TL için 7 25 

Matrahın              6.780.000 TL’yi aşan 

bölümü için 

10 30 
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7. 2021 Yılında Uygulanacak Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Kimi Hadler   

  

29.12.2020 Tarih ve 31349 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 313 Seri No.lu 

Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere Gelir Vergisi Kanununda 

yer alan bazı hadler, yeniden değerleme oranı göz önüne alınarak değiştirilmiştir. Bunlardan önemli 

görülenler aşağıda belirtilmiştir.   

  

2021 takvim yılında uygulanmak üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;  

  

✓ 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, internet ve benzeri 

elektronik ortamlar üzerinden yapılan satış hasılatı 240.000 TL, 

✓ 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna 

tutarı 7.000 TL, 

✓ 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri 

veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle 

sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 25 TL, 

✓ 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce hizmet 

erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 13 TL, 

✓ 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarları; 

– Birinci derece engelliler için      1.500 TL, 

– İkinci derece engelliler için           860 TL, 

– Üçüncü derece engelliler için        380 TL, 

✓ 40 ıncı maddenin birinci fıkrasının; 

(1) numaralı bendinde yer alan kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine 

ilişkin aylık kira bedeli 6.000 TL, gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim 

vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 150.000 TL, 

(7) numaralı bendinde yer alan amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel 

tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 170.000 TL, vergilerin maliyet bedeline 

eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 320.000 TL, 

✓ Mükerrer 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin 

istisna tutarı 19.000 TL,  
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✓ 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi 

gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2021 takvim yılı gelirlerinin 

vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir:  

 

24.000 TL’ye kadar  % 15  

53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL. fazlası  % 20  

130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL  

(ücret gelirlerinde 190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL), fazlası  

% 27  

650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL.  

(ücret gelirlerinde 650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL), 

fazlası  

% 35  

650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL  

(ücret gelirlerinde 650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 

207.390 TL), fazlası  

% 40  

  

8. 2021 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Maktu Tutarları   

  

29.12.2020 Tarih ve 31349 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 65 Seri No.lu 

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 64 Seri No’lu 

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin 

asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 

1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda 

gösterilmiştir.  

Buna göre kimi kağıtların maktu damga vergisi tutarları aşağıdaki gibi olmuştur.   

  

  

Yıllık gelir vergisi beyannameleri  97,20 TL  

Kurumlar vergisi beyannameleri           129,80 TL  

Katma değer vergisi beyannameleri  64,10 TL  

Muhtasar beyannameler  64,10 TL  

Gümrük idarelerine verilen beyannameler           129,80 TL  

Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim 

bildirgeleri  47,60 TL  

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi  76,00 TL  

   

9. Diğer Vergilerdeki Artışlar   

  

2021 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi, maktu harçlar, çevre temizlik vergisi, 

mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu özel iletişim vergisi, önceki yıl tutarlarının 

yeniden değerleme oranı (%9,11) kadar artırılması suretiyle tespit edilmiştir. Ancak emlak 

vergisine esas 2021 yılı vergi değerleri, 2020 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme 

oranının yarısı olan (%9,11/2=) %4,555 (dört virgül beşyüzellibeş) oranında artırılması suretiyle 

tespit edilmiştir. 
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10. Yapılandırma Başvuru ve İlk Taksit Süresi Uzatıldı.  

 

Bilindiği üzere vergi ve sigorta borçlarının yapılandırılması ile ilgili 7256 Sayılı Bazı 

Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

17.11.2020 Tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Söz konusu Kanunda 

yapılandırma başvuru süresi yıl sonuna kadar belirlenmişti (Bakınız Duyuru 489).  

30.12.2020 Tarih ve 31350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “7256 Sayılı Bazı Alacakların 

Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü 

Maddesi ile 4 üncü Maddesinde (Onüçüncü ve Ondördüncü Fıkraları Hariç) Yer Alan Başvuru ve 

İlk Taksit Ödeme Sürelerinin, Anılan Maddelerde Belirtilen Sürelerin Bitiminden İtibaren Bir Ay 

Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3343)” uyarınca başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, bir ay 

uzatıldı. 

“7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ile 4 üncü maddesinde (on üçüncü ve on dördüncü 

fıkraları hariç) yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin, anılan maddelerde belirtilen 

sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmasına, 7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin on 

altıncı fıkrası gereğince karar verilmiştir.” 

 

11. İşten Çıkartma Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği Süresi Uzatıldı 

 

Bilindiği üzere İş Kanununun Geçici 10. Maddesi uyarınca her türlü iş veya hizmet 

sözleşmesi, 17.09.2020 tarihine kadar 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve 

diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve 

benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin 

herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü 

hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından 

feshedilememekteydi. Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya 

işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret 

tutarında idari para cezası verilmektedir.  

 

Cumhurbaşkanı fesih yasağını 30/6/2021 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir. 

 

30.12.2020 Tarih ve 31350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4857 Sayılı İş Kanununun 

Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden 

İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3344) uyarınca, işten çıkarma yasağı (buna 

bağlı olarak nakdi ücret desteği) uygulaması 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren 2 ay daha devam 

edecektir. 

 

 

Durum bilgilerinize sunulur.  

   Saygı ile,  

                                                                                             ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM   

VE YMM A.Ş.  
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