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Toplumun her kesimi tarafından merakla beklenen 
64’üncü Hükümet’in 2016 Eylem Planı’nın Başbakan 
Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanmasının ardından 
çoğunluğu önümüzdeki aylar içerisinde olmak üzere pek 
çok yeni düzenlemenin yapılması bekleniyor. İş dünyasını 
yakından ilgilendiren düzenlemelerin başında şüphesiz vergi 
ve teşviklerin ne olacağı konusu geliyor. 

Yeni Gelir Vergisi ve Yeni Vergi Usul Kanunu 
Gelir ve kurumlar vergisi kanunlarının yeni bir Gelir Vergisi 
Kanunu altında birleştirilmesine ilişkin tartışmalar çok da 
yeni değil. Konuya ilişkin tasarı Haziran 2013’te TBMM’ye 
sunulmuş; YASED, TÜSİAD gibi pek çok önemli sivil 
toplum kuruluşu, akademik çevreler ve çeşitli düşünce 
kuruluşları tasarı hakkındaki görüş ve önerilerini hem 
kamuoyu hem de gelir yönetimi ile paylaşmışlardı.

Eylem Planı, bu defa takvimi ortaya koyuyor ve yeni 
Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı’nın 21 Haziran’a kadar 
yasalaşmasını öngörüyor. Eylem Planı’nda Yeni Gelir 
Vergisi Kanunu’nun, kamu finansmanını sağlam 
temellere dayandıran, katma değeri yüksek üretimi 
destekleyen, uluslararası iyi uygulama örnekleri ışığında; 

64’üncü Hükümet’in 2015 yılı Aralık ayında açıklanan 2016 Eylem Planı "reformlar" 
ve "icraatlar" başlıkları altında 216 adet eylem içeriyor. Bunlar, demokratikleşmeden, 
adalete, kamu yönetimine, eğitime, sosyal politikalara, çalışma hayatına, ekonomiye, 
finansa ve ticarete kadar oldukça geniş bir yelpazeye yayılıyor. Bu eylemlerden vergi 
ve teşvikler alanında en dikkat çekenleri irdelemeye çalıştık. 

mükellef odaklı, etkin, verimli ve adil bir vergi sistemi 
oluşturulmasını amaçlayan bir yasa olacağının altı çiziliyor.

Diğer önemli eylem, vergi dünyamıza 1961’de giren ve 
400’ü aşan maddesiyle vergi sistemimizin anayasası 
olarak niteleyebileceğimiz Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 
yenilenmesi ile ilgili.

Eylem Planı, VUK’un da 6 ay içerisinde güncelleneceğini 
belirtiyor. Vergilemenin temel prensiplerinden, değerleme 
ve ceza hükümlerine; uzlaşmadan vergi inceleme 
süreçlerine kadar pek çok önemli hükmü içeren ve basit 
usulde vergilendirileninden, dünya devi şirketlere kadar 
çok sayıda mükellefi etkileyen VUK’nun güncellenmesi 
oldukça önemli. Vergi sistemimizin 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile birlikte iki 
"usul" kanunundan birisi olan VUK’un yenilenmesi sırasında 
uluslararası modern vergi uygulamaları ile vergi sistemimizin 
köklü geleneklerinin kanun bünyesinde doğru şekilde 
birleştirilmesi gerekli. Aksi halde vergi sisteminin işleyişinde 
önemli aksaklıklarla karşılaşılması şaşırtıcı olmayacaktır. 

Damga Vergisi Kanunu masaya yatırılacak
2015 Merkezi Yönetim Bütçesi sonuçlarına göre toplam 
vergi gelirleri 407,5 milyar TL olarak gerçekleşti. 2015'te 
bu tutarın 12 milyar TL’sinin damga vergisinden geldiği 
anlaşılıyor. Bu tabloya bakarak, kaba bir hesapla, vergi 
gelirlerimizin en az yüzde 3’ünün damga vergisi kaynaklı 
olduğunu söylemek mümkün. Durumu biraz daha 
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somutlaştıralım. Damga vergisinin 2015 bütçe gelirleri içindeki ağırlığı, gümrük 
vergilerinden 8,2 milyar TL, motorlu taşıtlar vergisinden 8,9 milyar TL, banka ve 
sigorta muameleleri vergisinden 9,1 milyar TL daha fazla.

Bütçe için oldukça kıymetli olan damga vergisi hem ulusal hem de uluslararası 
yatırımcı bakımından ciddi bir maliyet baskısı yaratan, ekonomik aktörleri kayıt 
dışı işlem yapmaya zorlayan ve ekonomik sistem içinde sözleşme hürriyetine 
çok ciddi zarar veren bir vergiye dönüşmüş durumda. Hükümetin Eylem Planı’na 
göre 2016’da Damga Vergisi Kanunu’nun masaya yatırılacağı anlaşılıyor.

Mali dengeler bağlamında bir damga vergisi revizyonunun kolaylıkla 
yapılabileceğini söylememiz oldukça zor. Ancak yapılacak bir revizyon sayesinde 
ciddi ekonomik kazanımların (yatırımları teşvik, kayıt dışı sözleşmelerde azalma 
vb.) olacağını da gözden uzak tutmamak gerekiyor.

Kentsel rantları vergilemek yine gündemde
2016’nın ilk çeyreğinde hayata geçirilecek reformlar arasında en dikkat çekici 
olanı kentsel rantlarla ilgili. Buna göre, imar planı değişiklikleri sonucunda 
ortaya çıkan değer artışının belli bir oranının kamu payı olarak tahsil edilmesini 
sağlayacak mevzuat çalışması yapılacak. Rant vergisi, imar uygulamaları kaynaklı 
olarak karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Bu niteliği ile rant vergisinin genel 
bütçeden ziyade, yerel yönetimler (belediye) bütçelerine aktarılmasının doğru 
olacağı iddia edilebilir. 

BSMV’ye yeni istisna
2016 Eylem Planı içerisinde yer alıp, en hızlı şekilde hayata geçen eylemlerden 
birisi Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’ne ilişkin. Üretim ve ihracat yapan 
yatırımcılar için ucuz finansman, hayati öneme sahip. Finansman olanakları 
üzerinde ciddi bir yük oluşturan BSMV’ye 3 ay içinde önemli bir istisna 
getirileceğine dair eylem 1 Ocak 2016’da yayımlanan 6655 sayılı kanun ile 
hayata geçirilmiş durumda. Kanun hükmüne göre, sanayi sicil belgesine haiz 
sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan 
makine ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler 
dolayısıyla lehe alınan paralar artık BSMV’den istisna tutulacak.

Enerji verimliliği vergi ile teşvik edilecek
Eylem Planı, yılın ilk yarısında, mevcut vergi mevzuatının gözden geçirilerek 
enerji verimliliğini teşvik eden vergisel düzenlemeler yapılacağını vurguluyor. Bu 
konuda Eyem Planı’nda fazlaca bir ayrıntı verilmese de akıllara evlerde kullanılan 
elektrikli araçlar ile taşıtlar geliyor. 

Beklentiler, vergi oranlarında enerji verimliliğiyle ilişkili teşvik edici değişiklikler 
görmek etrafında toplanıyor. Bu bağlamda, enerji verimliliği yüksek bir buzdolabı 
veya çamaşır makinesinin daha düşük bir ÖTV oranına tabi tutulması ve/veya 
hibrid otomobiller için sisteme yeni ve düşük ÖTV oranlarının tanımlanması 
beklenen adımlardan olabilir. 
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Aşılar ve plazma ürünleri yerlileşecek 
Eylem Planı’nda aşılar ve plazma ürünlerinin yurt içi 
üretiminin teşvik edileceği belirtiliyor ve Sağlık Bakanlığı 
tarafından belirlenecek plazma ürünlerinin SGK tarafından 
belirli bir süre boyunca alımının taahhüt edilmesi 
karşılığında özel sektör tarafından yurt içinde üretilmesi 
planlanıyor. Bunların yurt içinde üretiminin kamu kontrol 
ve denetiminde ve ülkeye know-how kazandıracak şekilde 
geliştirilecek bir model çerçevesinde gerçekleştirileceği de 
planda vurgulanıyor. 

Serbest bölgeler yine gündemde
Mevzuatımıza 1985 yılında 3218 sayılı kanun ile giren 
serbest bölgelerin, mevzuat ve uygulama alt yapısının son 
derece eskidiğini ve bu nedenle uzunca bir süredir cazibe 
merkezi olmaktan çıktığını söylemek mümkün. Birkaç yıl 
önce Ekonomi Bakanlığı tarafından "özel ekonomi bölgeleri" 
konsepti çerçevesinde yenilenmeye ve tekrar cazibe 
merkezi haline getirilmeye çalışılan serbest bölgelerin, yılın 
ilk yarısında tekrar masaya yatırılacağı anlaşılıyor. 

Uluslararası yatırımların ülkemize çekilmesi ve ihracatın 
artırılması bağlamında büyük önemi olan serbest 
bölgelerin, yapılandırılmaları sırasında palyatif tedbirlerden 
daha fazlasına ihtiyaç olduğu aşikar. Şüphesiz bu 
adımın, birkaç yıl önce ve uluslararası sermayenin yeni 
yatırım yerleri konusunda daha iştahlı arayışlarda olduğu 
dönemlerde atılması daha isabetli olurdu. Ancak serbest 
bölgelerin cazibesini artırmaya yönelik adımların şimdi 
atılması da hafife alınmamalı.

Türkiye uluslararası yatırımlar için cazibe 
merkezi olabilecek mi? 

Eylem Planı’nda, 6 ay içinde, Yatırım Ortamını İyileştirme 
Koordinasyon Kurulu kapsamında belirlenen eylemlerin 
tamamlanacağı, Türkiye’nin yatırım imkân ve fırsatlarının 
özellikle sermaye ihraç eden yatırımcılara anlatılması ve 
söz konusu yatırımcıların ülkemizde yatırım yapmalarının 
sağlanması amacıyla tanıtım seminerleri, iş forumları 
ve yatırımcı ziyaretleri şeklinde tanıtım faaliyetlerinin 
gerçekleştirileceği vurgulanıyor. Türkiye’nin sermaye ihtiyacı 
ve genel tasarruf eğiliminin düşüklüğü dikkate alındığı zaman 
uluslararası doğrudan sermayenin ülkemize çekilmesine 
yönelik gerekli tedbirler alınmasının önemi artıyor. 

Belirtilen eylemler oldukça önemli ancak tek başlarına 
uluslararası yatırımların çekilmesi bağlamında yeterli 
olacaklarını iddia etmemiz oldukça güç.

Uluslararası yatırımları Türkiye’ye çekebilmek için 
Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından da 
sürekli vurgulandığı üzere; Türkiye’nin bölgesel yönetim ve 
bölgesel hizmet merkezine dönüştürülmesi için gereken 
mevzuat alt yapısının oluşturulmasına, yatırımcıların 
operasyonel maliyetlerini düşürmeye yönelen vergi, sosyal 
güvenlik, enerji vb. teşvik mekanizmalarına, uluslararası 
"iş yapma kolaylığı endeksleri"nde üst sıralara çıkmamızı 
sağlayacak şekilde yatırımcının önündeki hukuki ve 
bürokratik engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmalara 
ve etkin destek mekanizmaları içeren bir yatırım teşvik 
sistemine ihtiyacımız var. 




