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TORBA KANUN TEKLİFİ İLE PLANLANAN DÜZENLEMELER 

1. Giriş  

16.10.2020 tarihinde Başkanlığa gelen Kanun teklifi ile tüm dünyayı etkisi altına 
alan koronavirüs (Covid-19) salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin 
azaltılması, salgın nedeniyle işçi ve işverenler üzerinde oluşan yükün sosyal devlet ilkesi 
gereğince paylaşılması ve giderilmesi, normalleşme sürecinde hareketlenecek ekonomik 
aktivitenin istihdamla desteklenmesi, istihdamda devamlılığın sağlanabilmesi amacıyla 
destek tedbirleri düzenlenmektedir. 

Söz konusu torba yasa ile; İşsizlik Kanunu başta olmak üzere çeşitli vergi 
kanunları ve diğer kanunlarda değişiklik yapılması öngörülmektedir.  

Kanun teklifi Vergi Düzenlemeleri ve İstihdamın Teşviki olarak iki ana başlıkta 
sınıflandırılabilir. 

2. Vergi Düzenlemeleri  

2.1. Gelir Vergisi Kanunu 

2.1.1. El Yapımı Ürünlerin İnternet Ortamında Satışından Elde Edilen Hasılata 

Vergi Muafiyeti Uygulanması ve Stopaj Usulü Vergilendirilmesi  

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 hasılatları 

üzerinden tevkif suretiyle vergilendirilmeleri sağlanmaktadır. 

2.1.2. Gelir Vergisi Mükelleflerince Yapılan Mikro İhracatların Teşviki 

Mal ihracatından elde edilen kazançların %50 sinin beyannamede bildirilen gelirlerden 

indirilmesine imkân tanınmaktadır. Söz konusu indirimden faydalanılabilmesi için bentte 

belirtilen hasılat ve istihdam şartlarının sağlanması gerekmektedir. İhracat kapsamı ağırlık ve 

tutar itibarıyla Ticaret Bakanlığınca belli edilen tutarı aşmayan mikro ihracat olarak ifade edilen 

mal ihracından elde edilen kazançlar maddede düzenlenen indirimden yararlanabilecektir. 

Yazılım, tasarım, proje dahil hizmet ihracatı kapsamında elde edilen gelirler düzenleme 

kapsamına alınmamıştır. 
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2.1.3. Geri Alınan Payların Vergilendirilmesi  

Tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisselerini iktisap etmek suretiyle vergisiz bir şekilde 

kar dağıtımı yapmalarının önüne geçilmekte ve şirket karlarının dağıtılıp dağıtılmadığına 

bakılmaksızın tevkif yoluyla alınacak vergiye ilişkin bir vergi güvenlik müessesesi getirilmesi 

amaçlanmaktadır. 

2.1.4. Esnaf Muaflığından Yararlanma Koşulu Olarak Belirlenen Tutarların Her Yıl 

Yeniden Değerleme Oranında Artırılması  

Esnaf Muafiyetinden yararlanma koşulunu ifade eden tutarın her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak 

suretiyle yeniden belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

2.1.5. Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Hükmü 31/12/2025 Tarihine Kadar 

Uzatılıyor. 

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 Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir. 

Ayrıca; yürürlükte olan bazı Kanunlarla vergi muafiyeti tanınan veya istisna tutulan kurum 

gelirlerinin, 193 sayılı Kanunun geçici 67. maddesi kapsamında tevkifata tabi tutulup 

tutulamayacağına ilişkin ihtilaflar söz konusu olmaktadır. Yapılan düzenlemeyle söz konusu 

hususa açıklık kazandırılmakta, diğer Kanunlarda, açık olarak tevkif suretiyle kesilen vergileri 

de kapsayan bir istisna veya muafiyet hükmü mevcut olmadığı sürece bu kurumların gelirlerine 

geçici 67. madde kapsamında tevkifat yapılacağı belirtilmektedir. 

2.1.6. Kısmi Süreli Çalışacak Yeni Bir Personel İstihdam Edilmesi Halinde 

Sağlanacak Vergi İstisnası  

Kısmi süreli çalışmayı kabul eden mevcut çalışanın çalışmadığı gün sayısı kadar kısmi zamanlı 

yeni bir çalışan istihdam edilmesi ve bu çalışanın en az 6 ay süreyle çalışmaya devam etmesi 

halinde, kısmi zamanlı çalışmayı kabul eden hizmet erbabına gelir vergisi ve damga vergisi 

istisnası getirilmesi öngörülmektedir. Böylece kısmi zamanlı çalışmanın teşvik edilmesi ve yeni 

istihdam artışı sağlanması amaçlanmaktadır. 

2.1.7. Yurt Dışında Bulunan Mal Varlığının Türkiye’ye Getirilmesi  

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 
Türkiye’ye getirilmek suretiyle milli ekonomiye kazandırılmasına ve bu varlıklarını Türkiye’ye 
getiren gerçek ve tüzel kişilerin maddedeki hükümler çerçevesinde bu varlıkları serbestçe 
tasarruf edebilmeleri amaçlanmaktadır. 
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Ayrıca, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak 

işletmelerin kayıtları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye 

piyasası araçları ile taşınmazların kanuni defterlere kaydedilmesi imkanı getirilmektedir. 

2.2. Katma Değer Vergisi Kanunu  

2.2.1. DİİB Sahibi Üreticiler 31.12.2025 Tarihine Kadar Tecil -Terkin Kapsamında 

İşlem Yapabilecektir. 

Dahilde işleme rejimi kapsamında ithal ürünlerin vergisiz temini nedeniyle, bu alanda yerli 
üreticiler aleyhine rekabet eşitsizliği oluşmasını önlemek üzere, dahilde işleme izin belgesine 
sahip mükelleflerin yurt içinden temin edecekleri maddelerde 3065 sayılı Kanunun 11/1-c 
maddesinde düzenlenen tecil- terkin uygulaması kapsamında işlem yapılabilmesine devam 
edilmesi öngörülmektedir. 

2.2.2. Bilgisayar ve Donanımlarının Bedelsiz Teslimlerine Uygulanan KDV 

İstisnasının Süresi 31.12.2023 Tarihine Uzatılıyor. 

Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri, bunlara ilişkin yazılım 

teslimi ve hizmetleri ile bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifasına sağlanan 

KDV istisnasına 31.12.2023 tarihine kadar devam edilmesi sağlanmaktadır. 

2.2.3. 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali İçin Sağlanan İstisna 2021 Finalinde 

Uygulanıyor. 

Salgın nedeniyle, Şampiyonlar Ligine ilişkin yeni takvim belirlenmiş olup daha önce 2020’de 

İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz’in başkenti Lizbon’da 

oynanmasına, 2021’de Rusya’nın St. Petersburg şehrinde oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 

finalinin de İstanbul’da oynanmasına karar verilmiştir.  

Yapılan değişiklikle, maddenin ilk halinde 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için sağlanan 

istisnanın, yeni takvime göre 2021 finali için geçerli olması sağlanmaktadır. 

2.3. Kurumlar Vergisi Kanunu 

2.3.1. Payları İlk Kez Halka Arz Edilen Firmalara %2 Kurumlar Vergisi İndirimi 

Getiriliyor. 

Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem görmek üzere en az %20 oranında ilk defa halka 

arz edilen kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere 

beş hesap dönemine ait kazançlarına kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli olarak 

uygulanmasına ilişkin düzenleme yapılmaktadır.  
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(bankalar, fînansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para 

kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumlan ile sigorta ve 

reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri hariç) 

2.3.2. Dernek veya Vakıflarca Elde Edilen ve Stopaj Yoluyla Vergilendirilen 

Kazançlar İçin İktisadi İşletme Oluşmaması Hali 31.12.2025 Tarihine Uzatılıyor.  

Yapılan düzenlemeyle anılan maddenin uygulama süresi 31/12/2025 tarihine kadar 
uzatılmakta ve güncelliği kalmayan hükümler madde metninden çıkarılmaktadır. 

2.3.3. 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali İçin Sağlanan Muafiyet 2021 Finalinde 

Uygulanıyor. 

Salgın nedeniyle, Şampiyonlar Ligine ilişkin yeni takvim belirlenmiş olup daha önce 2020’de 

İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'in başkenti Lizbon'da 

oynanmasına, 2021’de Rusya’nın St. Petersburg şehrinde oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 

finalinin de İstanbul’da oynanmasına karar verilmiştir.  

Yapılan değişiklikle, maddenin ilk halinde 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için sağlanan 

muafiyetin, yeni takvime göre 2021 finali için geçerli olması sağlanmaktadır. 

2.4. Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  

2.4.1. Konaklama Vergisinin Yürürlük Tarihi 1.1.2022 Tarihine Erteleniyor.  

1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi 

1/1/2022 tarihine ertelenmektedir. 
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3. İstihdamın Teşviki  

3.1. İşsizlik Sigortası Kanunu  

3.1.1. İşsizlik Ödeneği Alanların İşe Girmesi Halinde 12 Ay Boyunca Prim Desteği 

Sağlanıyor. 

İşsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilerin işsiz kaldıkları sürenin azaltılması ve işgücüne 

daha çabuk geri dönmelerinin teşvik edilmesi amacıyla işten ayrılmalarını takip eden 90 gün 

içerisinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmaları halinde 

işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primlerinin 

İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması amaçlanmaktadır 

3.1.2. Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahiplerinin İlave İstihdamına 

Sağlanan Teşvik 31.12.2023 Tarihine Kadar Uzatılıyor. 

Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerinin ilave istihdamını konu edinen ve prim 

desteği şeklinde sağlanan teşvikin, işsizlikle mücadele kapsamında istihdamın korunması ve 

artırılması amacıyla 31/12/2023 tarihine kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki 

verilmesi amaçlanmaktadır. 

3.1.3. İlave İstihdama Sağlanan Prim Desteği 31.12.2023 Tarihine Kadar 

Uzatılıyor. 

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 sağlanan prim teşviki 

uygulamasının, 31/12/2023 tarihine kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki 

verilmesi amaçlanmaktadır. 

3.1.4. İlave İstihdama Sağlanan Gelir Vergisi ve Damga Vergisi İstisnası 

31.12.2023 Tarihine Kadar Uzatılıyor.  

Özel sektör işverenlerince bir önceki yıl ortalamasına ilave istihdam edilen kişiler için gelir 

vergisi stopaj teşviki ve damga vergisi desteği uygulamasının, 31/12/2023 tarihine kadar 

uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilmesi amaçlanmaktadır. 

3.1.5. Esnaf Ahilik Sandığı Uygulamasının Yürürlük Tarihi 31.12.2023 Tarihine 

Erteleniyor. 

Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihinin, koronavirüs salgınının olumsuz etkileri 

gözönünde bulundurularak 31/12/2023 olarak değiştirilerek ertelenmesi amaçlanmaktadır. 
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3.1.6. Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi 30.06.2021 Tarihine Uzatılıyor.  

Pandeminin ekonomik etkilerin devam etmesi ve güncel ihtiyaçlar çerçevesinde zorlayıcı 

koşulların sürdüğü göz önünde bulundurularak Cumhurbaşkanına tanınan yetkinin 30/6/2021 

tarihine kadar uzatılması amaçlanmaktadır. 

3.1.7. Normalleşme Desteğinin Süresi 30.06.2021 Tarihine Uzatılıyor.  

1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde, 

kısa çalışmanın sona ermesi ve haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi durumunda geçici 

26. madde uyarınca sağlanan normalleşme desteğinin uygulama süresinin 30/6/2021 tarihine 

kadar uzatılabilmesine ilişkin Cumhurbaşkanına yetki verilmesi amaçlanmaktadır. 

3.1.8. İşsiz veya Kayıt Dışı Çalışan Kişilerin İstihdamı Halinde İşverenlere Günlük 

44,15 TL Prim Desteği Sağlanıyor.  

İşsiz 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 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 öngörülmektedir. 

3.1.9. En Az Sigortalı Bildirimi Yapılan Döneme İlave Olarak Yapılacak İstihdama 

Destek Sağlanıyor.  

Ekonominin normalleşmesiyle birlikte artacak 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 verilmesi amaçlanmaktadır. 
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3.2. İş Kanunu 

3.2.1. Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Şartları Yeniden Düzenleniyor.  

25 yaşını doldurmayan veya 50 ve üzeri yaşta olan işçilerle yapılacak belirli süreli iş 

sözleşmelerinin şartları yeniden düzenlenerek;  

− Mevcut sınırlamalara tabi olmaksızın belirli iş sözleşmesi yapılabilmesi,  

− İşçinin aynı işverenin işyerlerinde belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılabileceği azami 

süre sınırı belirlenmesi, 

− Bu kapsama girenlerin istihdam piyasasına girişlerinin daha kolay hale getirilmesi, 

amaçlanmaktadır. 

3.3. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu  

3.3.1. 25 Yaşın Altında Olan Gençlerin İstihdamında  İşçilik Maliyetleri Azaltılıyor.  

25 yaşın altında olanlar gençlerin istihdama girişlerinin, esnek çalışma yöntemlerinden olan 

kısmi süreli çalışma ile sağlanması, gençlerin istihdamdaki oranın artırılması, genç işsizliğin 

azaltılması amaçlanmıştır.  

Düzenleme ile işveren emrinde ay içerisinde 10 günden az çalışanlar için % 2 iş kazası ve meslek 

hastalıkları primi ile %7,5’i işveren %5'i sigortalıya ait olmak üzere % 12,5 oranında genel 

sağlık sigortası primi işverence ödenecektir. Böylece yürürlükteki asgari ücret üzerinden 

çalışma gün sayısı dikkate alınarak % 14,5 oranında prim alınmak suretiyle prim maliyeti 

dolayısıyla işçilik maliyeti azaltılacaktır. Prim yükünün azaltılması 25 yaş altı gençlerin 

istihdama dahil edilmesinde teşvik edici, bu şekilde çalışmayı isteyen gençler açısından da 

tercih edilme nedeni olacağından genç istihdamının artırılması, 25 yaşını tamamlayıncaya kadar 

da istihdam edilmemiş ya da çok az çalışmış gençlerimizin de istihdam piyasasında tecrübe 

edinmeleri amaçlanmaktadır. 

Düzenleme ile birlikte istihdam piyasasında hali hazırda çalışmakta olan gençlerin çalışma 

şekillerinin 10 günden az çalıştırılmaya dönüştürülmemesi, işyerindeki istihdam yapısının bu 

yönüyle değiştirilmemesi için de 25 yaş altı gencin işe giriş tarihinden önceki bir yıl içinde 120 

günden daha fazla prim ödeme gün sayısının olmaması ve bu şekilde çalıştırmaya başlanılan 

gencin 25 yaşını tamamlaması ile birlikte getirilecek düzenlemenin sona erdirilmesi 

sağlanacaktır. 

 

“İşsizlik Sigortası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Teklifine” buradan erişebilirsiniz. 

https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-3147.pdf

