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İstanbul, 07.01.2021  

DUYURU 500 

  

  

Konu: Kıdem tazminatı tavanı, vergiden istisna çocuk yardımı, GEKAP hatırlatması ve 

hamiline yazılı pay senetleri ile ilgili düzenlemeler hk. 

 

1. 2021 Yılının İlk Altı Ayında Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 06.01.2021 Tarih ve 27998389-010.06.02-

11638 Sayılı Genelgede 2021 yılının ilk altı ayı için geçerli aylık katsayı ve taban aylığı katsayıları 

aşağıdaki gibi belirtilmiştir.  

 

Aylık katsayı: 0,165786 

Taban Aylığı Katsayısı: 2,594917 

Yukarıdaki katsayılar dikkate alındığında 01.01.2021-30.06.2021 döneminde uygulanacak 

kıdem tazminatı tavanı 7.638,96 TL olarak hesaplanmaktadır. Hesaplamaya ilişkin ayrıntılar aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 

 

Hesap Unsurları      Hesaplama     Tutar (TL) 

En yüksek aylık gösterge x Aylık katsayı 1500 x 0,165786 248,679 

En yüksek ek gösterge x Aylık katsayı 8000 x 0,165786 1326,288 

En yüksek kıdem aylığı göstergesi x Aylık katsayı 500 x 0,165786 82,893 

5434 sayılı yasanın Ek:70/1-b maddesi gereğince 

ilave (8000+1500)' ün %200' ü) x Aylık katsayı 
20.425 x 0,165786 

3.386,18 

Taban aylığı göstergesi x Taban aylık katsayısı 1.000 x 2,594917 2.594,917 

Kıdem tazminatı tavanı 7.638,96 

 

 

2. 2021 Yılının İlk Altı Ayında Geçerli Vergiden Bağışık Çocuk Yardımı Tutarı  

 

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun 25/4. maddesi uyarınca hizmet erbabına ödenen çocuk 

zamlarından, devletçe verilen miktarları aşmayanlar gelir vergisinden bağışıktır. 657 Sayılı Kanunun 

202. maddesi uyarınca bu yardım, memurun çocuklarından her biri için 250 gösterge rakamının (72. ay 

dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayı ile çarpılması 

sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. 2021 Yılının ilk altı ayında geçerli vergiden bağışık çocuk 

yardımı tutarı, aylık katsayı dikkate alındığında, çocuk başına aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır.  

 

0-6 yaş grubu için: 500 x 0,165786= 82,89 TL  

Diğer yaş grubu: 250 x 0,165786=41,45 TL 
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3. Ocak Ayı Sonuna Kadar “Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık” Dönemi İçin 

GEKAP Beyannamesi Verilmeli 

 

Hatırlanacağı üzere 22.03.2020 Tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri 

Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

(Sıra No: 3) uyarınca GEKAP beyanları ile ilgili aşağıdaki değişiklikler yapılmıştı (Bakınız DUYURU 

465). 

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden 

yıllar için üç aylık olarak belirlenmiştir. 

2020 yılı için altı aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır: 

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran. 

b) İkinci dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık. 

2021 yılından itibaren üç aylık beyan dönemleri ise aşağıda belirtildiği gibi olacaktır: 

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart. 

b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran. 

c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül. 

ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık. 

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler 

için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar 

yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. 

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi 

içerisinde 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetlerin satışını diğer 

ürünlerin ise piyasaya arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı 

Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin “Beyan edilecek geri kazanım 

katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir. 

 

4. Hamiline Pay Senetleri ile İlgili Düzenlemeler (Yürürlük: 01.04.2021) 

 
Bilindiği üzere anonim şirketlerde pay senetleri hamiline veya nama yazılı olur.  

31.12.2020 Tarih ve (5. Mükerrer) 31351 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7262 Sayılı Kitle  

İmha  Silahlarının  Yayılmasının  Finansmanının  Önlenmesine  İlişkin  Kanun ile hamiline yazılı 

payların sahiplik bilgileri ve devir işlemlerinin kayıt altına alınması, şeffaflaşması amacı ile Türk Ticaret 

Kanununda önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler aşağıda yer almaktadır. 

 

✓ Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgiler, senetler     pay     sahiplerine 

dağıtılmadan önce  Merkezi Kayıt  Kuruluşuna bildirilir (TTK madde 486/2). 

 

✓ Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında,  ancak  zilyetliğin 

geçirilmesi  suretiyle  payı devralan tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılacak 

bildirimle hüküm ifade eder. Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirimde bulunulmaması hâlinde, 

hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, bu Kanundan doğan paya bağlı haklarını gerekli 

bildirim yapılıncaya kadar kullanamaz. Hamiline yazılı pay senedine bağlı hakların şirkete ve 

üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılan bildirim  tarihi  
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esas alınır. Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından  hamiline yazılı pay senetleriyle ilgili  tutulan 

kayıtlar, ilgili kanunlar uyarınca  yetkili  kılınmış mercilerle paylaşılır. (TTK madde 489/1-2-3). 

✓ Bu Kanunun; 486'ncı maddesinin  ikinci fıkrası  uyarınca  bildirimde bulunmayanlar yirmi bin 

Türk lirası, 489 uncu   maddesinin birinci  fıkrası  uyarınca bildirimde bulunmayanlar beş bin 

Türk lirası, idari para cezasıyla cezalandırılır(TTK madde 562/13). 

 

✓ Hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, 31/12/2021 tarihine kadar   Merkezi Kayıt 

Kuruluşuna bildirilmek üzere pay senetleri ile birlikte anonim şirkete  başvurur. Başvuru  

üzerine  anonim şirket yönetim kurulu, beş iş günü  içinde  hamiline  yazılı pay     sahipleri     

ile     sahip oldukları paya ilişkin bilgileri Merkezi Kayıt  Kuruluşuna bildirir. Pay sahipleri 

anonim şirkete  başvurmazsa  bu Kanundan doğan paya bağlı haklarını  gerekli  başvuru 

yapılıncaya kadar kullanamaz. Başvuruda  veya  bildirimde bulunmayanlar 562'nci maddenin 

onüçüncü fıkrası   uyarınca cezalandırılır (Geçici madde 1). 

 

 

Durum bilgilerinize sunulur. 

 

 

  

   Saygı ile,  

                                                                                             ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM   

VE YMM A.Ş.  
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