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SİRKÜLER NO : 2001/25 
 

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 
 
 

A- Bireysel Emeklilik Sigortası Uygulaması 
 

10 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4697 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi 
Kanununa eklenen mükerrer 21. maddeye göre, 

 
a) Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet 

veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin %25’i, 
 
b) Türkiye’de yerleşik ve merkezi Türkiye’de bulunan diğer sigorta şirketlerinden on yıl 

süreyle prim ödeyenler ile vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan 
ödemelerin %10’u, 

 
c) Tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemeler 
 
Gelir Vergisinden müstesna tutulacaktır.  
 
Öte yandan işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı 

payları GVK’nun 40. maddesine eklenen 9. bent hükmü uyarınca ticari kazancın tespitinde gider 
olarak indirilebilecektir. Ancak bu tutar ücretin %10’unu (bireysel emeklilik dışındaki sigortalarda 
%5’ini) ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. 

 
Gelir Vergisi Kanunu’nun 63/3. maddesinde yapılan değişiklik ile, ücretlinin şahsına, eşine ve 

küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs 
sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen prim ile bireysel emeklilik sistemine ödenen 
katkı payları öteden beri olduğu gibi ücretin safi tutarının hesabında indirilebilecektir. Ancak, indirim 
konusu yapılacak prim, aidat ve katkı paylarının toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %10’unu 
(bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerde ödendiği ayda elde 
edilen ücretin %5’ini) ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. Kanun değişmeden 
önceki uygulamada elde edilen ücretle kıyaslama yapılmamaktaydı. Daha önce, ücretin safi tutarının 
hesabında indirilecek prim tutarı, kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumuna hizmet erbabı hissesi 
olarak hesaplanan prim veya aidat tutarını aşamamaktaydı.  

 
Bireysel emeklilik sigortası ile ilgili yasa hükmü 07.10.2001 tarihinde yürürlüğe girecek olup, 

konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığınca yayımlanacak Tebliğin izlenmesi gerekmektedir.  
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B- Gümrük Beyannamelerinde Yanlış Beyanda Bulunanlara 5 Milyar TL’den Az 
Olmamak Üzere Ağır Para Cezası 

 
7 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4704 Sayılı Kanun ile 1918 sayılı 

Kaçaklığın Men ve Takibine Dair Kanunda değişiklik yapan Kanuna göre; 
 
- Gümrük kapıları ve yolları dışındaki yerlerden memleket dışına eşya çıkaranlar, 
- Gümrüklere verdikleri beyannamelerde cins, nevi, miktarı, menşe, gönderileceği yer ve 

ticari eşya için ihracat amacıyla yapılan satışta gerçekte ödenen veya ödenecek fiyat 
bakımdan yanlış beyanda bulunanlar, 

 
Bu fiilleri bir menfaat temini amacıyla işlemeleri halinde temin edilen veya edilecek olan 

menfaatin 5 katına kadar ağır para cezasına hükmolunacaktır. Hükmolunacak para cezası 5 milyardan 
az olamayacaktır.  

 
Kanun ile gümrük kaçakçılığı ile ilgili diğer para cezaları da artırılmıştır. 
 
C- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Yürürlüğe Girdi 
 
6 Temmuz 2001 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri Kanunu’nun 8. maddesine göre; 
 
“Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, 

münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve AR-GE’ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, 
faaliyete geçilmesinden itibaren beş yıl süre ile gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Bakanlar 
Kurulu, seçilen, hedef alınan, belirli teknolojik alanlar ve ürünler için on yıla kadar süreyi  
uzatabilir.  

 
Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 

Bölgenin kuruluş tarihinden itibaren on yıl süre ile her türlü vergiden istisnadır.  
 
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince bu bölgelerde AR-GE faaliyetlerinde bulunan kişi, 

kurum veya kuruluşlara makbuz karşılığı sponsor olarak yapılan bağış ve yardımlar toplamı 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanunun 89. maddesinin (2) numaralı bendi ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun 14. maddesinin (6) numaralı bendinde belirtilen oran ve esaslar dahilinde indirime tabi 
tutulur.”  

 
Buna göre, teknoloji geliştirme bölgesi olarak ilan edilen yerlerde faaliyet gösteren gelir ve 

kurumlar vergisi mükelleflerinin, 
 
- Yazılım ve 
- AR-GE’ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar 5 yıl süre ile gelir ve 

kurumlar vergisinden istisna edilecektir. Bu bölgelerde çalışan araştırmacı, yazılımcı ve 
AR-GE personelinin ücretleri de 10 yıl süre her türlü vergiden istisna edilecektir.  

 
Ayrıca, söz konusu kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığı sponsor olarak mükelleflerce 

yapılacak bağış ve yardımlar dönem kazancının %5’ini geçmemek koşuluyla vergi matrahının 
tespitinde indirim konusu edilebilecektir.  

 
Saygılarımızla. 
 
        KANIT YEMİNLİ MALİ 
        MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 
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