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Hakkımızda

İstanbul iş hayatının merkezi Levent’te faaliyet gösteren Berker
Berker Hukuk Bürosu, gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında ikamet
eden yerli ve yabancı müvekkillerine geniş yelpazede hukuk
hizmetleri sunmaktadır.
Kurucularımızın uzun yıllara dayanan ve farklı alanları kapsayan
mesleki deneyimleri sayesinde Hukuk Büromuzda ticari ve kurumsal
hayatın ihtiyaçları çok iyi bilinmektedir. Bunun sonucu olarak,
hizmet ve danışmanlık aşamasında yalnızca teoriye bağlı
kalınmamakta; ticari ve kurumsal hayatın gerçekleri, şirketlerin
ihtiyaçları dikkate alınmaktadır. Ayrıca, müvekkillerin doğru ve
güncel bilgiye kısa sürede ulaşımı sağlanmakta, çözüm ve sonuç
odaklı danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.
Her zaman için ilk hedefimiz, hizmet verilen konuda ihtilaf
çıkmasını önlemektir. Ancak ihtilafın kaçınılmaz olduğu hallerde de
Hukuk
Büromuz,
dava
ve
tahkim
alanındaki
tecrübesiyle
müvekkillerinin hak ve menfaatlerini hızlı ve faydacı yaklaşımla
korumaktadır.
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Enerji Hukuku

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve

Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

14/11/2020 tarihli 31304 sayılı Resmî Gazete’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlanarak yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Yönetmeliğin 3. Maddesinde yapılan değişiklik ile;
(y) bendi; Yenilenebilir enerji kaynak belgesi (YEK belgesi): Yenilenebilir enerji
kaynaklarından üretilen elektrik enerjisinin ulusal piyasada ve uluslararası piyasalarda
alım satımında kaynak türünün belirlenmesi için üretim lisansı sahibi tüzel kişiye Kurum
tarafından verilen belge, şeklinde değiştirilmiştir.
(çç) bendi eklenmiştir. “Yenilenebilir enerji kaynak garanti belgesi (YEK-G belgesi):
Tüketiciye tedarik edilen elektrik enerjisinin belirli bir miktarının veya oranının Elektrik
Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği kapsamındaki
yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğine dair kanıt sağlayan ve ihraç edilen, her biri
1 MWh elektrik üretimine tekabül eden elektronik belge,”
Yönetmeliğin 24. Maddesinde yapılan değişiklik ile;
(a) bendi; Lisansı kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynağından üretilebilir elektrik
enerjisinin ulusal ve/veya uluslararası piyasalarda satışında kaynak türünün belirlenmesi,
şeklinde değiştirilmiştir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisinde üretilen elektrik enerjisinin
emisyon ticareti kapsamındaki piyasalarda satışında kaynak türünün belirlenmesi ve
takibi için kullanılması amaçlarıyla verilebileceğini düzenleyen (c) bendi yürürlükten
kaldırılmıştır.
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2. fıkrası; Üretim lisansı sahibi tüzel kişilere verilen lisans belgesi, lisansı kapsamındaki
yenilenebilir enerji kaynağından üretilebilir elektrik enerjisinin, ulusal ve/veya uluslararası
piyasalarda satışında kaynak türünün belirlenmesi ve YEKDEM kapsamındaki
uygulamalardan yararlanmak amacıyla Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi olarak
lisans süresince geçerli olacak şekilde değiştirilmiştir.
Yönetmeliğin 24. maddesinden sonra gelmek üzere 24/A maddesi eklenmiştir.
Tüketicilere tedarik edilen elektrik enerjisinin yenilenebilir enerji kaynaklarından
üretildiğinin takibi, ispat ve ifşa edilmesi ile tüketicilerin yenilenebilir kaynaklardan üretilen
elektrik enerjisini belgelendirerek tedarik etmesine imkân sağlamak amacıyla Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumunca yetkilendirilen lisans sahibi tüzel kişi tarafından
Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G belgesi) ihraç edilecektir. YEK-G
belgesine ilişkin hususlar Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi
Yönetmeliğinde düzenlenecektir.
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Vergi Hukuku

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun (Kanun) 17/11/2020 tarihli 31307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. İstisnai maddelerin yürürlük tarihleri ise altlarında belirtilmiştir.Kanun
yayımlanmış hali itibariyle, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi , Motorlu
Taşıtlar Vergisi Özel Tüketim Vergisi , tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine
alacaklarını kapsayan vergi borçlarının yapılandırılmasına, yeni vergi barışı
uygulamasına ,ertelemelere ve istihdam teşvikine ilişkin çeşitli düzenlemeler içermekte
olup Kanun hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecektir.
1-) Borç Yapılandırmasının Kapsamı
Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı
gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer’i alacaklar,
Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve
Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari
para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,
4a,4b,4c kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan 2020 Ağustos ve önceki
aylara ilişkin sigorta primleri ve topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve
kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,
İl özel idarelerinin, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları,
Belediyelerce tahsil edilen bütün vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme
zamları,
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Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre
üyelerin oda ve borsalara, esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara, Türkiye
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği’ne,
Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin ait olan aidat ve diğer bazı
alacaklar,
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i
amme alacakları,
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB) tarafından kullandırılan ve uygunsuzluğu tespit edilmiş destek
ödemelerinden kaynaklı olan alacaklar,
Organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan
kredilerden kaynaklı alacaklar,
Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları,
Türk Standardları Enstitüsünün alacakları,
İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50’sinden
fazlası bunlara ait şirketlerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar hakkında yaptıkları
satış, irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kullanım bedelleri ve hasılat
payları alacakları,
Kalkınma ajanslarının özel idareler, belediyeler ve sanayi odalarından olan alacakları,
Yapılandırma kapsamında olacaktır.
Mücbir sebep nedeniyle ertelenen borçlar ve ihtilaflı alacaklar kapsam dışındadır.
2-) Borç Yapılandırmasında Başvuru ve Ödeme Usulleri
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun’un hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;
31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları,
Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde,
ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında
6, 9, 10, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri ve
tercih ettikleri taksit süresi içerisinde ödemede bulunmaları,
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Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve
YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/01/2021 tarihine
kadar (bu tarih dâhil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek
tutarların ise ilk taksitini 28/02/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini
ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami 18 eşit taksitte
ödemeleri,
Gerekmektedir.
Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi
hâlinde;
Katsayı uygulanmaz ve Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
(01/11/2016 tarihinden itibaren aylık %0,35 ) esas alınarak hesaplanacak tutarların
%90’ının tahsilinden vazgeçilecek,
Bu Kanun kapsamında yapılandırılan idari para cezalarından %25 indirim
yapılacak,
Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde
fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan
%50 indirim yapılacaktır.
Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde;
Katsayı uygulanmayack ve Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
(01/11/2016 tarihinden itibaren aylık %0,35 ) esas alınarak hesaplanacak tutarlar
üzerinden %50 indirim yapılacak,
Bu Kanun kapsamında yapılandırılan idari para cezalarından %12,5 indirim
yapılacak,
Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde
fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan
%25 indirim yapılacaktır.
İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik
ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde ödenmemesi veya bir takvim yılında
ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu
Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.
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3-) Yeni Varlık Barışına Yönelik Düzenlemeler
Kanun’un 21. Maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici madde
uyarınca;
Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası
araçlarını, 30/06/2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma
bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf
edebileceklerdir. Bu araçlar Türkiye’ye getirilmesi şartı aranmaksızın kanunun
yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı kredilerin en geç 30/06/2021
tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir.
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, sahip oldukları, Türkiye’de bulunan ama kanuni
defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye
piyasası araçları ile taşınmazlarını, 30/06/2021 tarihine kadar vergi dairelerine
bildirebilecek, dönem kazancının tespitinde kullanılmaksızın kanuni defterlerine
kaydedilebilecek, vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden
çekilebilecektir.
Söz konusu varlıklar nedeniyle hiçbir surette vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı
yapılmayacaktır. Bu hükümden faydalanılabilmesi için, bildirilen yurt dışı varlıkların 3
ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki
banka ya da aracı
kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekmektedir.
4-) İstihdama Yönelik Düzenlemeler
Kanunun 5. Maddesi ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na
(4447 sayılı Kanun) eklenen Ek- 7. Madde uyarınca;
İşsizlik ödeneğinden yararlanan kişilerin, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün
içerisinde yeni bir işe girmeleri ve en az 12 ay süreyle kesintisiz çalışmaları
halinde, uzun vadeli sigorta primlerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan
karşılanacaktır.
Kanunun 6. ,7. ,10. ,11. Maddeleri ile 4447 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikler
uyarınca ;
31/12/2020 tarihinde süresi dolan; genç, kadın ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi
olanların ilave istihdamını konu edinen teşvik uygulaması süresinin 31/12/2023
tarihine kadar uzatılmasına,
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01/01/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince bir önceki yıl
ortalamasına ilave istihdam edilen kişiler için 12 ay, bu kişinin kadın, genç veya
engelli olması durumunda 18 ay süreyle prim teşviki verilmesine ilişkin sürenin
31/12/2023 tarihine kadar uzatılmasına,
Kısa çalışma
uzatılmasına,

ödeneğinden

yararlanma

süresinin

30/6/2021 tarihine kadar

Pandemi döneminde ekonomik faaliyetin azalması sebebiyle çalışanlarını kısa
çalışmaya geçiren veya ücretsiz izne ayıran işverenlerin ve çalışanlarının
normalleşme süresine geçişlerini sağlamak üzere getirilen “normalleşme
desteği”nden yararlanma süresinin, 21/12/2020 tarihinden 30/06/2021 tarihine
kadar uzatılmasına,
Yönelik olarak Cumhurbaşkanı’na yetkiler verilmiştir.
Kanunun 9. Maddesi ile 4447 sayılı Kanun’un geçici 22. Maddesinin 1. Fıkrasında yapılan
değişiklik uyarınca;
Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi 31/12/2023 tarihine ertelenmiştir.
Kanunun 12. Maddesi ile 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 27. Madde uyarınca iş veya
hizmet sözleşmesi 01/01/2019 -17/04/2020 tarihleri arasında sona erenler ile Sosyal
Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin kayıt dışı çalışanların en son çalıştıkları özel sektör
işverenine 01/12/2020 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde başvurmaları ve ;
İşveren tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde işverene, prim ödeme günü sayısının
44,15 TL ile çarpımı kadar destek verilmesi,
İşe başlatılıp kısa ödeneğinden yararlanamayan ve ücretsiz izne çıkarılanlara günlük
39,24 TL nakdi ücret desteği verilmesi,
İşverene başvurup başvurusu kabul edilmeyene ise hane başına günlük 34,34 TL
destek verilmesi,
düzenlenmiştir. (Bu düzenleme 01/12/2020 tarihinde yürürlüğe girecektir )
Ocak 2019-Nisan 2020 tarihleri arasında en az sigortalı bildirimi yapılan
aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilaveten veya 17/04/2020 tarihinden sonra SGK’da
tescil edilmesi nedeniyle Ocak 2019-Nisan 2020 tarihleri arasında işçi çalıştırmayan özel
sektör işyerlerinde 01/12/2020 tarihinden itibaren işe alınanların,
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Fiilen çalıştırılması halinde işverene prim ödeme günü sayısının 44,15 TL ile çarpımı
kadar destek verilmesi,
İşe başlatılıp kısa ödeneğinden yararlanamayan ve ücretsiz izne çıkarılanlara günlük
39,24 TL nakdi ücret desteği verilmesi
Düzenlenmiştir. (Bu düzenleme 01/12/2020 tarihinde yürürlüğe girecektir )
5-) Vergi Kanunlarına Yönelik Diğer Düzenlemeler
Kanunun 35. Maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 32. Maddesine eklenen 6. Fıkra
uyarınca;
Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20
oranında halka arz edilen kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap
döneminden başlamak üzere 5 hesap dönemine ait kurumlar vergisi oranının 2
puan indirimli olarak uygulanması düzenlenmiştir. (Bu düzenleme 01/01/2021
tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde ise 2021 takvim yılında
başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.)
Ayrıca, bu uygulamadan; bankalar, fınansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri,
finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri,
varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri
ve emeklilik şirketleri hariç tutulmuştur.
Kanunun 17. Maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 94. Maddesine eklenen fıkra
uyarınca Tam mükellef sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanunu hükümleri
kapsamında kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını iktisap etmeleri
durumunda;
Satın alınan payın sermaye azaltılarak itfası halinde, alım bedeliyle iptal edilen
payların itibari değeri arasındaki fark üzerinden,
Satın alma bedelinin altında elden çıkarılması halinde, alım bedeliyle elden
çıkarma bedeli arasındaki fark üzerinden,
2 yıl boyunca elden çıkarılmaması veya sermaye azaltılarak itfa edilmemesi
halinde alım bedeliyle payların itibari değeri arasındaki fark üzerinden,
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iktisap tarihinin son günü itibarıyla %15 kar payı stopajı uygulanacaktır ve stopajlar
herhangi bir vergiden mahsup edilemeyecektir. Cumhurbaşkanı stopaj oranını sıfıra kadar
indirebilecek veya bir katına kadar artırabilecektir.
Kanunun 19. Maddesi ile, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67. Maddesinde yapılan
değişiklik uyarınca;
Menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde
tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve özel
finans kuruluşlarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik hükümler
içeren Gelir Vergisi Kanununun geçici 67. Maddesinin uygulama süresi 31/12/2025
tarihine kadar uzatılmıştır.
Kanunun 16. Maddesi ile, Gelir Vergisi Kanununun 89. Maddesinin 1. Fıkrasına eklenen
bent uyarınca;
Tam mükellef gerçek kişilerin mal ihracından elde ettikleri kazançlarının %50’sinin
beyannamede bildirilen gelirlerden indirilmesine imkân tanınmıştır.
Kanunun 25. Maddesi uyarınca,
2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarının yeni takvime göre 2021
yılında Türkiye'de oynanması sebebiyle UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ile
organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de
bulunmayanlar, bu müsabakalar için yapılacak mal teslimleri ve hizmetleri ile bunların
yapacakları mal teslimleri ile hizmetleri, KDV'den istisna olacaktır.
Kanunun 29. Maddesi ile, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi
ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a eklenen
geçici 26. Madde uyarınca;
Üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve
Turizm Bakanlığı’ndan belgeli yatırımcıların ödemelerinin 1 yıl erteleneceği
düzenlenmiştir.
Kanunun 42. Maddesi uyarınca,
Konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 yıl erteleme ile 01/01/2021 tarihinden
01/01/2022 tarihine ertelenmiştir.
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Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ

(Sayı:2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ (Sayı:2020/17)

27/11/2020 tarihli Resmî Gazete’de Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ
(Sayı:2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2020/17) yayımlanmıştır.
Tebliğ 11/12/2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Yapılan Değişiklik ile birlikte
25/12/2013 tarihli Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in;
Zorunlu karşılık oranları Türk lirası para yükümlülüklere ilişkin 6. Maddesinin 1. Fıkrası,
Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduat/katılım fonu hariç)
Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli
6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli
1 yıla kadar vadeli
1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli
Müstakrizlerin fonları

--> %6
--> %18
--> %2
--> %1
--> %6

Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dahil)
1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli
3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli
3 yıldan uzun vadeli

--> %6
--> %3.5
--> %1

Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülüklere ilişkin 6. Maddesinin 2. Fıkrası,
Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduat/katılım fonu ve kıymetli maden
depo hesapları hariç)
Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli --> %19
1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli
--> %13
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Kıymetli maden depo hesapları
Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli --> %22
1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli
--> %18
Müstakrizlerin fonları

--> %19

Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dahil)
1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli
2 yıla kadar (2 yıl dahil) vadeli
3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli
5 yıla kadar (5 yıl dahil) vadeli
5 yıldan uzun vadeli

--> %21
--> %16
--> %11
--> %7
--> %5

Şeklinde değiştirilmiştir.
Aynı Tebliğin kredi büyümesine göre farklılaşmaya ilişkin 10/A maddesi, kredi
büyümesine göre farklılaşma uygulamasında 25/12/2020 yükümlülük tarihine kadar
geçici uygulamaya ilişkin geçici 10. Maddesi ve Avrupa Topluluğunda Ekonomik
Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE) çerçevesinde belirlenen selektif sektörleri
listeleyen Ek-1’i yürürlükten kaldırılmıştır.
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Ticaret Hukuku

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemine

Kaydolma ve Onay Yükleme Tarihinin Ertelenmesine

İlişkin Duyuru

T.C. Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) tarafından Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi
(İYS)'ne ilişkin 30/11/2020 tarihli basın duyurusu Bakanlık internet sitesinde
yayımlamıştır.
04/01/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca, ticari elektronik
ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin kurulacak Ticari Elektronik İleti Yönetim
Sistemi (İYS)’ne kaydolması zorunlu hale gelmiş ve hizmet sağlayıcının; mal ve
hizmetleri tanıtmak, pazarlamak ve işletmek gibi içeriklerle tanınırlığını arttırmak amacıyla
alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği ticari elektronik iletiler için önceden
alacağı onayın İYS ile de alınabileceği düzenlenmiş idi. Hizmet sağlayıcıların İYS’ye
kaydolmaları ve ticari elektronik ileti onaylarını aktarmaları gereken son tarih ilk olarak
01/06/2020 olarak ilan edilmiş, daha sonra bu tarih 01/12/2020 olarak yeniden belirlenmiş
idi.
Ticaret Bakanlığı'nın 30/11/2020 tarihinde internet sitesinde yayımladığı basın
açıklaması uyarınca Hizmet sağlayıcıların Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemine
(İYS) kaydolma ve mevcut onaylarını yükleme tarihi;
150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için;
Onay yükleme son tarihi 31 Aralık 2020 tarihine,
Bu onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihi 15 Şubat 2021 tarihine,
150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için;
Onay yükleme son tarihi 31 Mayıs 2021 tarihine,
Bu onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihi ise 15 Temmuz 2021
tarihine,
Ertelenmiştir.
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Ticaret Hukuku

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında

Genel Tebliğ (Seri No: 1)

28/11/2020 tarihli 31318 sayılı Resmî Gazete’de “Bazı Varlıkların Ekonomiye
Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)” yayımlanarak yayımı tarihi itibariyle
yürürlüğe girmiştir. Tebliğ 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21.
Maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen yurt dışı varlıkların Türkiye'ye
getirilmesini düzenleyen geçici 93. Madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve
esasların belirlenmesini amaçlamaktadır. Tebliğde gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında
bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda
getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına ve 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 hususlarında düzenlemeler yer
almaktadır.
Anılan Tebliğ, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 93.
Maddesinin 8. Fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tebliğ’in yurt dışında bulunan varlıklara ilişkin bildirimi düzenleyen 3. Maddesi
uyarınca;
Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası
araçlarını 30/06/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar Türkiye’deki banka veya aracı
kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf
edebileceklerdir.
Bu bildirimlerin, yetkili kılınmış vekiller veya kanuni temsilciler tarafından da
yapılabilmesi mümkün olacaktır.
Yurt dışında sahip olunan ve yurt dışında bulunan bildirime konu bu varlıkların bildirim
tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Türkiye’ye getirilmesi gerekmektedir.
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Yurt dışında bulunan söz konusu varlıklar, 17/11/2020 tarihinden 30/06/2021
tarihine kadar bankalara veya aracı kurumlara bildirilecek olunup, vergi dairelerine
herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
Yurt dışında bulunan varlıklar için tek bir bildirim verilmesi esas olup, 30/06/2021
tarihine kadar birden fazla bildirimde bulunulması mümkün olacaktır.
Tebliğ’in yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi hususunu
düzenleyen 4. Maddesi uyarınca;
Bildirilen varlıkların, 3 ay içerisinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka
ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi halinde hiçbir suretle
vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.
Yurt dışında bulunan varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan
kullanılan ve 17/11/2020 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin
en geç 30/06/2021 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir.
Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan
varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmayacaktır.
Yurt dışında bulunan ancak kapsama girmeyen varlıkların (örneğin taşınmazların)
30/06/2021 tarihine kadar kapsamdaki varlıklara dönüştürülmek suretiyle söz
konusu madde hükümleri çerçevesinde Türkiye’ye getirilmesi mümkün olacaktır.
Tebliğ'de Türkiye’ye getirilmek ile;
Para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının fiziki olarak
Türkiye’ye getirilmesi veya bu varlıkların Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda
açılacak bir hesaba transfer edilmesi ve
Fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer
edilmesi mümkün olmayan menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının aracı
kurumlara bildirilmesi,
Kastedilmektedir.
Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası
araçlarının Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılan bir
hesaba transfer edilmesi durumunda, banka dekontu veya aracı kurum işlem sonuç
formları, varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılabilecektir.
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30/06/2021 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi kaydıyla, yurt
dışında bulunan söz konusu varlıkların Türkiye’ye fiziki olarak getirilmesi sırasında
yapılan deklarasyon/bildirime istinaden Gümrük İdaresinden alınan belgeler,
varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılabilecektir.
Kapsama giren varlıkların Türkiye’ye getirilmesi nedeniyle, hiçbir suretle vergi
incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.
Tebliğ’in yurt dışında bulunan varlıkların bildirimi üzerine banka veya aracı
kurumlarca yapılacak işlemleri düzenleyen 5. Maddesi uyarınca;
Gerçek ve tüzel kişiler yurt dışında bulunan varlıkları, 2 nüsha olarak hazırlayacakları
form ile bankalara veya aracı kurumlara bildireceklerdir.
Formun bir nüshası, ilgili banka veya aracı kurum tarafından, varsa bildirim nedeniyle
açılan hesaba ilişkin bilgiler yazılıp tasdik edildikten sonra, düzenlenen banka
dekontları veya işlem sonuç formlarıyla birlikte ilgilisine geri verilecektir.
Bildirimin gerçek veya tüzel kişinin vekili ya da kanuni temsilcisi tarafından yapılması
halinde, bankalar veya aracı kurumlarca söz konusu vekil veya kanuni temsilcinin
yetkili olup olmadığı hususu kontrol edilecektir.
Bildirime konu edilen varlıklara ilişkin olarak banka veya aracı kurumlar tarafından,
bildirimde bulunanlardan herhangi bir belge istenilmeyecektir.
Banka veya aracı kurumlardan, bildirime konu edilen varlıklara ilişkin olarak vergi
dairelerince herhangi bir belge istenilmeyecektir.
Tebliğ’in Türkiye’de bulunan varlıkların bildirimini düzenleyen 6. Maddesi uyarınca;
Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan,
ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve
diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30/06/2021 tarihine (bu tarih dâhil)
kadar bildirim ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine
elektronik ortamda bildirilebilecektir.
Yurt içinde sahip olunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın,
döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar bildirim
konusu yapılabilecektir.
Taşınmazlar dışındaki bildirime konu varlıkların, gelir veya kurumlar vergisi
mükelleflerince banka veya aracı kurumlardaki hesaplara yatırılması gerekecektir.
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Bildirime konu kıymetlerin banka veya aracı kurumlara yatırılarak varlıklarının
ispatlanması ve banka ve aracı kurumlarca düzenlenmesi zorunlu belgelerle tevsiki
şarttır.
Bildirilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına
alınması halinde, sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibarıyla alınmış olması ve
bildirim tarihini izleyen 10. Ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi
kaydıyla, bu imkândan faydalanılabilir.
Yurt içinde bulunan varlıklar için gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince vergi
dairelerine tek bir bildirim verilmesi esastır. Ancak, 30/06/2021 tarihine kadar birden
fazla bildirimde (düzeltme amacıyla yapılan bildirimler dâhil) bulunulması mümkün
olacaktır.
Tebliğin şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri adına görünen
varlıkların durumuna ilişkin 7. Maddesi uyarınca;
Şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları ya da şirket veya şirketin ortakları adına geçici
93. Madde kapsamına giren varlıkları 17/11/2020 tarihinden önce yetkili kuruluşlarca
düzenlenen bir vekalet veya temsil sözleşmesine istinaden değerlendirmeye yetkili
olanlar bu tarih itibarıyla sahip oldukları ve yurt dışında bulunan varlıklarının;
Şirket adına bildirime konu edilerek Türkiye'ye getirilmesi veya
Türkiye'deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi ya da
Türkiye'de bulunan ancak 17/11/2020 tarihi itibarıyla kanuni defter kayıtlarında yer
almayan varlıklarının şirket adına bildirilmesi,
Suretiyle sayılan imkanlardan yararlanabileceklerdir.
Şirket veya şirket ortaklarına ait olduğu halde şirketin kanuni temsilcileri, ortakları
veya vekilleri dışındaki kişilerce tasarruf edilen varlıklar, şirket adına bildirime konu
edilerek madde hükmünden yararlanılabilecektir.
Gerçek kişilere ait olduğu halde bu kişilerin ortağı veya kanuni temsilcisi oldukları yurt
dışındaki şirketlerce tasarruf edilen varlıklar da ilgili gerçek kişiler adına bildirime konu
edilmeleri halinde bu imkândan yararlanacaklardır.
Bildirim dışındaki nedenlerle yapılacak inceleme esnasında söz konusu varlıkların
şirket veya şirket ortaklarına ya da gerçek kişilere ait olduğunun ispat edilmesi
gerekmektedir.
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Tebliğin varlıkların bildirim değerine ilişkin 8. Maddesi uyarınca;
Gerek yurt dışında bulunan varlıkların banka veya aracı kurumlara bildirilmesinde
gerekse yurt içinde bulunan varlıkların vergi dairelerine bildirilmesinde, bildirildiği tarih
itibarıyla varlıklar, aşağıdaki değerleme ölçütleri ile değerleneceklerdir.
Türk lirası cinsinden para, itibari (nominal) değeriyle.
Altın, rayiç bedeliyle.
Döviz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruyla.
Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından;
Pay senetleri, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel
tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse itibari (nominal)
değeriyle.
Tahvil, bono, eurobond gibi borçlanma araçları, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici
yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli
değilse itibari (nominal) değeriyle.
Yatırım fonu katılma payları, ilgili piyasasında belirlenmiş kapanış fiyatıyla.
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri gibi türev araçlar, varsa borsa rayiciyle, borsa
rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli
de belli değilse itibari (nominal) değeriyle.
Taşınmazlar, rayiç bedeliyle.
Bildirimlerde söz konusu varlıkların Türk lirası karşılığı bedelleri esas alınacaktır
ve rayiç bedel, söz konusu varlıkların bildirildiği tarih itibarıyla belirlenen alım-satım
bedeli olup bu bedelin gerçek durumu yansıtması gerekecektir.
Borsa rayiciyle değerlenecek varlıkların borsa rayicinin belirlenmesinde, bildirildikleri
tarihte işlem gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki borsalarda oluşan değerler
dikkate alınacaktır.
Döviz cinsinden varlıklarda, bildirildikleri tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası döviz alış kuru dikkate alınacaktır.

berkerberker.com

info@berkerberker.com

Sayfa 19

K A S I M

2 0 2 0

Tebliğin bildirilen varlıkların kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilmesine ilişkin 9.
Maddesi uyarınca;
Bildirilen varlıklar, 213 sayılı Kanun uyarınca defter tutan mükelleflerce, kanuni
defterlere kaydedilebilecektir.
Yurt dışında bulunan varlıkların; şirket adına bildirilmesi durumunda ilgili şirket,
şahıslar adına bildirilmesi halinde bu şahısların kendileri, geçici 93. Maddenin
sağladığı imkânlardan yararlanabileceğinden, şirket adına bildirime konu edilen
varlıklar, şirketin kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilebilecektir.
213 sayılı Kanun uyarınca defter tutan mükelleflerce, Türkiye’ye getirilen varlıklar ile
gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince kanuni defterlere kaydedilen varlıklar,
dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın işletmelerine dâhil edilebileceği
gibi, aynı varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın
tespitinde dikkate alınmaksızın işletmelerinden çekilebilecektir.
Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, kanuni defterlerine kaydettikleri
kıymetleri için pasifte özel fon hesabı açacaklardır. Söz konusu hesap serbestçe
tasarrufa konu edilebilecek, sermayeye eklenebileceği gibi ortaklara da
dağıtılabilecektir.
Fon
hesabında
tutulan
tutarlar,
işletmenin
tasfiye
edilmesi
halinde
vergilendirilmeyeceği gibi 193 sayılı Kanunun 81. Maddesi ile 5520 sayılı Kanunun
18. ,19. ve 20. Maddeleri uyarınca gerçekleşecek birleşme, devir ve bölünme
hallerinde de vergilendirilmeyecektir.
Söz konusu varlıklara ilişkin tutarların, kurumlar vergisi mükellefleri tarafından
ortaklara dağıtılması halinde kâr dağıtımına bağlı stopaj yapılmayacak, gerçek kişi
ortaklar ile kurumlar vergisi mükellefi olan ortaklar tarafından elde edilen bu tutarlar
da vergilendirilmeyecektir.
Serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan
mükellefler, söz konusu kıymetleri defterlerinde ayrıca gösterebileceklerdir.
Bildirilen varlıklar, 213 sayılı Kanun uyarınca defter tutan mükelleflerce, banka veya
aracı kurumlara ya da vergi dairelerine bildirildiği tarih itibarıyla, belirlenen Türk lirası
karşılığı bedelleriyle, kanuni defterlere kaydedilebilecek ve söz konusu varlıkların
elden çıkarılması halinde satış kazancının tespitinde bu bedel dikkate alınacaktır.
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Tebliğin gider ve amortisman uygulamasına ilişkin 10. Maddesi uyarınca;
Bildirim konusu yapılarak kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilen taşınmazlar
hakkında 213 sayılı Kanunda yer alan amortismanlara ilişkin hükümler
uygulanmayacaktır.
Kayıtlara alınan bu varlıkların daha sonra elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir
veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gelirin veya kurum kazancının
tespitinde gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir.
İlgili kurum ve kuruluşlar, gerçek veya tüzel kişilerin geçici 93. Madde uyarınca
yapılacak işlemlere ilişkin taleplerini yerine getirmek zorunda olacaklardır.
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