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SĐRKÜLER        Đstanbul, 19.02.2009 
Sayı: 2009/34        Ref: 4/34 
 
 
 
Konu: 
5084 SAYILI KANUNDA YER ALAN GEL ĐR VERGĐSĐ STOPAJI TEŞVĐKĐ, 
SĐGORTA PRĐMĐ ĐŞVEREN HĐSSESĐ TEŞVĐKĐ ĐLE ENERJĐ DESTEĞĐ 
UYGULAMASINDA SÜRE UZATIMI ÖNGÖREN KANUN TASARISI T BMM 
KOM ĐSYONUNDA GÖRÜŞÜLMEKTED ĐR  
 
 
TBMM Komisyonunda görüşmeleri başlanan “Đşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı”nda işsizlik sigortası kanunu, sosyal sigortalar 
ve genel sağlık sigortası kanunu ve çeşitli vergi kanunları başta olmak üzere bir çok kanun 
kapsamında değişiklikler öngörülmektedir.  
 
Söz konusu düzenleme “tasarı” aşamasında olup, kesinleşmesi ve Resmi Gazete’de 
yayınlanmasına müteakiben tarafınıza ayrıca sirküler ile duyurulacaktır.  
 
Kanun tasarısında, 5084 sayılı Kanun kapsamında öngörülen değişikliklere dair bu 
sirkülerimizde açıklamalara yer verilmektedir. Tasarının ilgili maddesi aşağıdaki gibidir: 
 
“Madde 25- 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve istihdamın Teşviki ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun; 
 

a) 3 üncü, 4 üncü ve 6 ncı maddelerinin birinci fıkralarında yer alan "31.12.2008" 
ibareleri "31/12/2009" şeklinde değiştirilmi ş, 7 nci maddesinin (h) bendinde yer alan 
"31/12/2007" ibaresinden önce gelmek üzere "31/12/2004 tarihine kadar tamamlananlar için 
31/12/2009 tarihine kadar," ibaresi eklenmiştir. 

b) 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış ve geçici 2 nci maddesinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

 
"GEÇĐCĐ MADDE 3- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bedelsiz irtifak hakkı 

tesis edilmek veya kullanma izni verilmek amacıyla ilana çıkılmış ancak, işlemleri 
tamamlanmamış taşınmazlar hakkında, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 5 inci madde 
hükümleri uygulanır. Mülga 5 inci madde kapsamında bedelsiz irtifak hakkı tesis edilen veya 
kullanma izni verilen taşınmazlar hakkında söz konusu hükümlerin uygulanmasına devam 
edilir." ”  
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Maddeyle 5084 sayılı Kanun kapsamındaki gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi 
işveren hissesi teşviki ile enerji desteğinden 1/4/2005 tarihinden önce yararlanmaya 
başlayan ve teşviklerden yararlanma süresi 31/12/2008 tarihinde sona eren işyerleri için 
bu teşviklerden yararlanma süresi 31/12/2009 tarihine kadar uzatılmaktadır.  Yine, 
Kanunun yürürlükten kaldırılan hükümlerine ilişkin olarak başlanmış olup henüz 
tamamlanmamış işlemlere ilişkin geçiş düzenlemelerine maddede yer verilmiştir. 
 
 
 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
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