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sında uygulanacak kıdem tazminat tavanı 
7.638,96 TL’dir.

18. Taşınmaz alım satım kazançların-
da istisna

Gelir Vergisi Kanunu’na göre, satın alma 
tarihinden itibaren beş yıl içinde yapılan ta-
şınmaz satışından elde edilen kazançlar gelir 
vergisine tabidir. 2021 yılında taşınmaz mal 
satışından elde edilen kazançların 19.000 
TL’lik kısmı gelir vergisinden istisna. Bu tu-
tar 2020 yılında elde edilen kazançlar için 
18.000 TL idi.

19. Yurtiçi ve yurtdışı varlık barışın-
dan yararlanma

Yurt dışındaki varlıkların yurda getirilme-
si ve yurt içindeki kayıt dışı varlıkların mil-
li ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan 
“varlık barışı” için 30 Haziran 2021 tarihine 
kadar başvuru yapılabilir.

20. Vergi borçlarının yapılandırılması
31 Ağustos 2020 tarihi itibariyle tahakkuk etmiş ve vadesi geç-

miş vergi ve sigorta borçları ile 17 Kasım 2020 tarihi itibariyle ke-
sinleşmiş birçok kamu borcunun yapılandırılarak ödenebilmesi 
için tanınan süre 31 Ocak 2021 tarihinde sona eriyor. 

21. Asgari Ücret
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca 2021 yılında (01.01.2021 

- 31.12.2021) uygulanacak asgari (brüt) ücret aylık 3.577,50 TL 
olarak tespit edilmiş bulunuyor. 

22. Özel Sektör için Sigorta Primlerine, İşsizlik Sigor-
tası Primine ve Sosyal Güvenlik Destek Primine Esas 
Günlük ve Aylık Kazançların Alt ve Üst Sınırları:

01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında aşağıdaki gibi ola-
cak.

Günlük alt sınır = 119,25 TL. 
Aylık alt sınır = 3.577,50 TL. 
Günlük üst sınır = 894,38 TL. 
Aylık üst sınır = 26.831,25 TL. 

REFORMLAR BEKLENİYOR
Bilindiği gibi, ülkemizde çok sayıda vergi türü ile karşı karşı-

yayız. Daha da ötesi, vergileri sadece kurumlar (işletmeler) öde-
miyor. Neredeyse her vatandaş dolaylı vergi dediğimiz vergilerin 
borçlusu veya sorumlusu olarak harcaması veya serveti üzerin-
den vergi ödüyor. Tüm bu vergilere vakıf olmak veya düzenli ta-
kip etmek gerçekten çok zor. Dolayısıyla, birçok kişi veya kurum 
vergi konusunu düzenli takip edememek veya yeterince kavraya-
mamaktan dolayı çeşitli cezalarla karşı karşıya kalabiliyor. 

Özellikle, yeni getirilen “değerli konut vergisi” gibi birçok 
verginin her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak tahsiline 
devam edilecek. Kazanç üzerinden alınan vergilere göre, dolaylı 
vergi dediğimiz harcama veya servet üzerinden alınan vergiler 

gerçekten vatandaş üzerinden ağır bir yük 
olmaya devam ediyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından gündeme getirilen ve son günler-
de kamuoyunda tartışmaya açılan “hukuk ve 
ekonomi reformu” alanında atılacak adımla-
rın çok önemli olduğu açık. Yapılacak refor-
mun en önemli ise vergi sistemimizde yapı-
lacak olandır. Bu reformun vergi tarafında, 
çok ciddi beklentiler bulunuyor. Özellikle, 
dolaysız vergi dediğimiz gelir üzerinden alı-
nan vergilerin tabana yayılacak şekilde ku-
rumlara ağırlık verilmesi ve dolaylı vergi de-
diğimiz servet ve harcama üzerinden alınan 
vergilerin azaltılması beklentisi toplumda 
her zaman gündemdeki yerini koruyor.


