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İstanbul, 17 Kasım 2020 

 

B İ L G İ  N O T U 

 

İşbu Bilgi Notu ILHANLI/BASER Hukuk Bürosu avukatları tarafından hazırlanmış olup, 11 Kasım 2020 

tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Torba Kanun”) kapsamında 

yapılan değişiklikleri incelemektedir. Bilindiği üzere Torba Kanun 16 Ekim 2020 tarihinde TBMM’ye 

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun adı altında sunulmuş 

olup bununla birlikte, Torba Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ismi dahil olmak üzere birtakım 

değişikliklere uğrayarak son haline getirilmiş ve 31307 sayılı Resmî Gazete’de 17/11/2020 tarihinde 

yayınlanarak Türk hukuk sistemindeki yerini almıştır. Aşağıda, Kanun kapsamında yapılan değişikliklere 

ilişkin özet bilgilere yer verilmiştir.  

 

A. VERGİ VE KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI 

 

1. Torba Kanun’un ilk dört maddesi ilgili kanunlarda gösterilen şartlara uyması halinde vergi 

borçlarının, vergi cezalarının ve vergi zamlarının affedilmesini veya yapılandırılmasını 

düzenlemektedir. Torba Kanun’un 1. maddesi söz konusu yapılandırma ve afların kapsamını 

belirtmektedir. Bu maddeye göre, söz konusu yapılandırmalar ve vergi afları; belli şartlar altında 

beyana dayanan vergiler, bazı idari para cezaları, bazı amme alacakları, Gümrük Kanunu ve 

Gümrük Yönetmeliklerine göre takip edilen gümrük vergileri ve idari para cezaları, Sosyal 

Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen ve ödenmemiş olan alacakları, sigortalılık statülerinden 

kaynaklanan bazı borçları, 2020 yılı Ağustos ayı ve öncesi aylara ilişkin damga vergisi, özel işleme 

vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları, il özel idareleri tarafından 

takip edilen ödenmemiş bulunan alacakları, belediyelerin beyana dayanan vergi alacaklarından 

kanunda gösterilen şartlara haiz alacakları, emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinden 

kaynaklanan alacakları ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları’nın (YİKOB) Amme 

Alacakları Tahsili Usulu Hakkında Kanun’a göre takip edilen alacakları hakkında uygulanacaktır.   

 

2. Torba Kanun’un 2. maddesi kesinleşmiş alacakların yapılandırılmasında uyulması gereken 

usulleri ile hangi alacak kaleminde hangi oranda indirim yapılabileceğini düzenlemekte ve 

yapılandırmaların nasıl gerçekleştirileceğini belirtmektedir.  
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3. Torba Kanun’un 3. maddesi yukarıda bahsedilen aflardan ve yapılandırmalardan yararlanmak 

isteyenlerin 31/12/2020 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunması ve bazı koşulların 

bulunması şartıyla, borçlarını peşin yahut taksitle ödemesine imkân vermektedir. Maddede, 

yapılacak ödemelerdeki taksit sayılarının artması ile ödenecek miktarın artacağı düzenlenmiştir.  

 

4. Torba Kanun’un 4. maddesi uyarınca Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında kanun 

gereğince takip edilen ve 31/12/2014 tarihinden önce doğmuş olan borçların tutarına 

bakılmaksızın fer’ilerinin tahsilinden vazgeçilmektedir. Madde uyarınca Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında iş yerlerine ilişkin ödenmemiş sigorta primi, sosyal 

güvenlik destek primi ve idari para cezası alacaklarına tutarına bağlı olmaksızın kesilen gecikme 

zammı ve gecikme cezası gibi fer’ilerinin tahsilinden vazgeçilmiştir. Bununla birlikte Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği’ne ödenmesi gereken sigorta primleri, KOSGEB kredileri gibi konularda 

da düzenlemeler yapılmıştır.  

 
5. Torba Kanun’un 15. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 9. Maddesi düzenlenmiş ve yapıla bu 

düzenleme ile bir işyeri bulunmaksızın sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet 

kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar 

üzerinden satanların bu faaliyetleri muaflık kapsamına alınmakta ve bunların elde ettikleri 

hasıladan üzerinden tevkif suretiyle vergilendirilmeleri sağlanmaktadır. Bu muafiyetten 

faydalanılabilmesi için vergiden muaf esnaf belgesi alınması, Türkiye’de kurulu bankalarda bir 

ticari hesap açılması, tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi ve hasılat 

tutarının belirlenen tutarı aşmaması gerekmektedir. Evlerde imal edilmemiş olan dışarıdan satın 

alınan malların internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satışı ise madde kapsamına 

girmemektedir. Diğer taraftan, ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usulde gelir 

vergisine tâbi olanlar ile maddede sayılan faaliyetleri gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine 

bağlılık arz edecek şekilde yapanlar bu muafiyetten faydalanamayacaklardır. Ayrıca, 

Cumhurbaşkanına, maddede belirtilen oranlan ve tutarı, yansına kadar indirme ve iki katma 

kadar artırma yetkisi verilmektedir.  

6. Torba Kanun’un 16. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinin 1. fıkrası düzenlenmiş; 

bu düzenleme gereğince mal ihracatından elde edilen kazançların %50’sinin beyannamede 

bildirilen gelirlerden indirilmesine belirli durumlarda imkân tanınmaktadır.  

 

7. Torba Kanun’un 17. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesine yeni bir fıkra eklenmiş 
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ve eklenen bu fıkra tam mükellef sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanunu hükümleri 

kapsamında kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını iktisap etmeleri durumunda bunların, 

dağıtılmış kâr payı sayılacağı düzenlenmekte ve bu tutarlar üzerinden %15 vergi tevkifatı 

yapılması sağlamaktadır.  

 

8. Torba Kanun’un 19. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinin 5. fıkrası 

düzenlenmiştir. Bu kapsamda, diğer kanunlarda, açık olarak tevkif suretiyle kesilen vergileri de 

kapsayan bir istisna veya muafiyet hükmü mevcut olmadığı sürece, gelir sahibinin gerçek veya 

tüzel kişi ya da dar veya tam mükellef olması, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmaması, 

vergiden muaf olup olmaması ve elde edilen kazancın vergiden istisna olup olmamasının madde 

kapsamında yapılacak tevkifatı etkilemeyeceği açık olarak düzenlenmiştir. Yapılan diğer bir 

düzenleme ile banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım (foreks) 

işlemlerinden elde edilen gelirlerin geçici 67. madde kapsamında kaynakta kesinti suretiyle 

vergilendirilmesi amaçlanmakta, maddenin uygulama süresi 31/12/2025 tarihine kadar 

uzatılmakta ve bu süreyi beş yıla kadar uzatma konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki 

verilmektedir.  

 
9. Torba Kanun 35. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinde değişiklik yapılmıştır. 

Bu düzenleme ile payları Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda en az %20 oranında halka arz edilen 

kurumların (istisnalar hariç) halka arzın yapıldığı ilk hesap döneminden başlayarak beş hesap 

dönemine ait kazançlarında kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli uygulanacaktır. 

 
B. İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE YAPILAN REVİZELER 

 

1. Torba Kanun’un 5. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na ek madde eklenmiştir. Bu 

madde ile işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içerisinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz 

hizmet akdine tabi olarak çalışmaları şartıyla işsizlik ödeneğinden yararlananların işsizlik 

ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri İşsizlik Sigortası 

Fonundan karşılanacaktır. 

 

2. Torba Kanun’un 6. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 10. maddesi 

düzenlenmiştir. Böylelikle, kadınları, gençleri veya mesleki yeterlilik belgesi bulunanları istihdam 

eden özel sektör işverenlerine uygulanmakta olan prim desteği uygulamasının 31/12/2023 

tarihine kadar uzatılması için Cumhurbaşkanı’na yetki verilmiştir.  
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3. Torba Kanun’un 7. maddesi ile eklenen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 19. 

maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı’na ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine 

sağlanacak olan prim desteği uygulamasının 31/12/2023 tarihine kadar uzatabilme yetkisi 

verilmiştir.  

 

4. Torba Kanun’un 8. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 21. maddesine 

eklenen fıkra Cumhurbaşkanı’na, özel sektör işverenlerince bir önceki yıl ortalamasına ilave 

olarak istihdam edilen kişiler için gelir vergisi, stopaj teşviki ve damga vergisi desteği 

uygulamasını 31/12/2023 tarihine kadar uzatılabilme yetkisi verilmiştir.  

 

5. Torba Kanun’un 9. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 22. madde ile Esnaf 

ve Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi 31/12/2023’e kadar ertelenmiştir. İlgili 

mevzuatta Esnaf ve Ahilik Sandığı’nın, iflas eden tüccarlara veya işyerini kapatan esnaflara işsizlik 

ödeneği ödenmesi amacıyla kurulması ve bu kapsamda sandığa prim toplanması 

öngörülüyordu.  

 

6. Torba Kanun’un 10. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 23. maddesi ile 

kısa çalışma ödeneğine hak kazanmak için yapılan başvurunun tarihini ve/veya kısa çalışma 

ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 31/06/2021 tarihine kadar 

uzatma yetkisi Cumhurbaşkanı’na verilmiştir.  

 

7. Torba Kanun’un 12. Maddesi ile birlikte İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 27. madde ile 

işsiz halde bulunan kişilerin yeniden istihdamı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin 

çalışan kişilerin de istihdam edilebilmesi için; iş veya hizmet sözleşmesi 01/01/2019-17/4/2020 

döneminde sona erenler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin çalışanların en son 

çalıştıkları işyerlerine başvurmaları ve bu işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde bu 

sigortalılar için işverenlere her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm 

primlerden mahsup edilmek suretiyle günlük 44,15 TL destek verilmesi önerilmektedir. 

Başvuruda bulananlardan işveren tarafından işe alınıp ücretsiz izne ayrılanlar için ise günlük 

39,24 TL nakdi ücret desteği verilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu kapsamda olup 

başvurusunun kabul edilmediğini bildirenler için de maddede sayılan şartlar dahilinde hane 

başına günlük 34,34 TL destek verilmesi düzenlenmiştir. Ayrıca, işverenin bu durumu kabul 

etmesi diğer teşvik ve primlerden yararlanmasına engel teşkil etmeyecektir. Bu madde 1 Aralık 

2020 tarihinde yürürlüğe girecektir 
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8. Torba Kanun’un 13. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na geçici 28. madde 

eklenmiştir. Bu madde ile birlikte, ekonomik aktivitenin istihdamla desteklenmesi amacıyla 

işverenler tarafından 2019/Ocak-2020/Nisan döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan 

aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek her bir sigortalı için her ay bu 

işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle 

destek sağlanması öngörülmektedir. Bu destek kapsamında, işe alındığı tarihten itibaren fiilen 

çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44,15 TL, ilave olarak işe alınacaklardan işveren tarafından 

ücretsiz izne ayrılacak olanlara ise günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilecektir. Bu madde 1 

Aralık 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 
C. KANUN KAPSAMINDA VERİLEN EK SÜRELER VE ERTELEMELER 

 
1. Torba Kanun’un 21. maddesi ile yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer 

sermaye piyasası araçlarını, 30/6/2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma 

bildiren gerçek ve tüzel kişilerin, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceği 

düzenlenmiştir. Bu kapsamda bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve 

vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Ancak, bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirilen varlıkların, 

bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka 

ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.  

 

2. Torba Kanun’un 31. maddesi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un geçici 

9. maddesinin beşinci fıkrası düzenlenmiştir. Buna göre Covid-19 salgını nedeniyle denetimli 

serbestlikten yararlanan hükümlüler 31/07/2021 tarihine kadar izinli sayılacak ve Sağlık 

Bakanlığı’nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı bu süreyi gerekliyse her defasında iki ayı 

geçmemek üzere yedi kez uzatılabilecektir.  

 

3. Torba Kanun’un 34. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na 

geçici madde 83 eklenmiştir. Buna göre kendi adı ve hesabına çalışanlardan kuruma kayıt ve 

tescilleri yapılmış olmasına rağmen 31/10/2020 tarihi itibariyle prim borcu bulunanların bu 

borçlarını 31/01/2021 tarihine kadar iki ay içinde ödemeleri veya yapılandırmaları 

gerekmektedir. Aksi halde, ilgili kişilerin sigortalılığı durdurulacaktır.  

 

4. Torba Kanun’un 41. maddesi ile olağanüstü hâl kaynaklı yasal mevzuat nedeniyle mesleğinden 

ya da öğrenciliğinden ilişiği kesilenler ile dernek, yayın kuruluşu gibi iletişim kanalları üzerine 
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tedbir uygulanan gerçek ve tüzel kişilere 17 Kasım 2020 tarihinden itibaren üç ay içerisinde ilgili 

kamu kurumlarına başvuru yolu açılmıştır. Kurum, ilgilinin başvurusunu inceleyecek ve bu 

kapsamda kendisi komisyon da kurabilecek; söz konusu başvuru ise altı ay içerisinde karara 

bağlanacaktır.  

 

5. Torba Kanun’un 42. maddesi ile 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama 

vergisinin yürürlük tarihi 1/1/2022 tarihine ertelenmektedir.  

 

6. Torba Kanun’un 44. maddesi ile derneklerin genel kurullarının ertelenmesi 31/07/2020 

tarihinden itibaren üçer aylık sürelerle üç defaya kadar uzatma yetkisi İçişleri Bakanlığı’na 

verilmiştir.  

 

İlgili Kanun’a kapsamında detaylı bilgi için Hukuk Büromuz avukatlarıyla iletişime geçebilir veya 

info@ilhanlibaser.com adresi üzerinden sorularınızı yöneltebilirsiniz.  

 

Saygılarımızla,  

 

 

 

 

 


