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SUNUMUN AMACI

11. Kalkınma planında kayıt dışı ile mücadele, verginin tabana 

yayılması ve vergilendirilmeyen bazı gelirlerin vergilendirilmesi 

amaçlanmakla birlikte, bu amaca yönelik nasıl hareket 

edileceği, ne gibi düzenlemeler yapılacağı ile ilgili somut veriler 

belirtilmemiştir. Bu çalışmamızda, öngörülen düzenlemelerin 

neler olabileceği, nasıl olabileceği ve daha başka hangi 

düzenlemelerin yapılması gerektiği ile ilgili olarak, siz değerli 

odamız üyelerinin mesleki tecrübeleri doğrultusunda tartışmak 

ve bunun sonucunda oluşan görüş ve önerilerimizi ilgili 

kurumlara sunmak amaçlanmıştır.



TÜRKİYE’DE KALKINMA PLANLARI

Ülkemizde, 1963 yılından itibaren başlayarak her 5 yılda bir 

kalkınma planları açıklanmaktadır. 2013 yılında açıklanan 10. 

kalkınma planından sonra 11. Kalkınma Planının 2018 yılında 

açıklanması beklenmekteydi. Fakat 11. Kalkınma Planı, 

diğerlerinden farklı olarak, bir yıl gecikmeyle 23 Temmuz 2019 

tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Planın bir diğer farkı ise 

97 yıllık parlamenter sistemden sonra 9 Temmuz 2018 tarihinde 

uygulanmaya başlanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 

açıkladığı ilk kalkınma planı olmasıdır.



GENEL BİLGİLER

Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomide liberal bir politika 

izlenmiş ve  istenilen başarı elde edilememiştir. Sermayeden 

yoksun ve girişimci sınıfının olmayışı başarının elde 

edilememesinde büyük etken olmuştur. 

1929 yılında gerçekleşen ve bütün dünyayı etkileyen kriz 

ülkemizde de devletçi politikaya geçilmesine sebep olmuştur. 

Bu politikalar doğrultusunda 1933 yılında ilk SANAYİ PLANI 

hazırlanmıştır.



GENEL BİLGİLER

Kalkınma Nedir? : 

Kalkınma; salt, üretimin ve kişi başına gelirin arttırılması 

demek olmayıp, az gelişmiş bir toplumda iktisadi ve sosyo-

kültürel yapının da değiştirilmesi, yenileştirilmesidir. Kişi başına 

düşen milli gelirin artması yanında, genel olarak üretim 

faktörlerinin etkinlik ve miktarlarının değişmesi, sanayi 

kesiminin milli gelir ve ihracat içindeki payının artması gibi 

yapısal değişiklikler, kalkınmanın temel öğesidir. (Han, İktisadi 

Kalkınma 1999)



GENEL BİLGİLER

Kalkınma Planlaması Nedir?

Belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere alınan önlemler 

bütününe planlama denir. 

‘’Kalkınma planlaması, uzun dönemli kalkınma politikasının belli 

kurallara göre düzenlenmesi demektir. En geniş anlamıyla 

kalkınma planlaması bir ülkede geçerli ekonomik , sosyal ve 

siyasal değer yargıları ışığında, belirli bir dönemde toplumun 

ulaşmak istediği sosyo-ekonomik  amaçlara ve sayısal olarak 

belirlenmiş hedeflere en uygun bir biçimde varmak için, 

kaynakların belirli organlar tarafından yönetilmesi sürecidir 

diyebiliriz.’’(Han, İktisadi Kalkınma 1999)



GENEL BİLGİLER

Kalkınma Planlamasının Aşamaları Nelerdir ?

Kalkınma planlaması beş çalışma aşamasından oluşur. Bunlar 

maddeler halinde şöyle sıralanabilir.

1) Durum değerlemesi ya da bilgi toplama 

2) Kalkınma Stratejisi ve hedeflerin belirlenmesi

3) Kalkınmanın programlanması 

4) Kalkınma planının uygulanması 

5) Kalkınma planının değerlemesi ve başarının ölçülmesi

( V. Özdemir Türkiye’de Planlı Kalkınma Deneyimleri 2014) 



GENEL BİLGİLER

Kalkınma Planlamasının Amacı Nedir?

Ekonomiyi planlamak gelecekte karşılaşılacak sorunları en aza 

indirmek özel sektör yatırımcılarına güven vermek ekonomiye 

bir düzen getirmek amacıyla yapılır. Kalkınma için planlamanın 

sadece zor zamanlarda ve ekonomisi kötü olan ülkelerde 

yapıldığını düşünmek yanlış bir düşünce olur. Dünya üzerinde 

ekonomisi çok güçlü olan, gelişmiş ülkeler sınıfında bulunan 

ülkelerde de planlama uygulanmaktadır. Gelişmiş ülkeler Pazar 

alanlarında istedikleri etkinliğe ulaşamadıklarında ya da 

istenilen sürelerde bunu başaramadıklarında planlamaya 

başvurmaktadırlar. 



GENEL BİLGİLER

İlk Planlama Kurumumuz:

1960 sonrasında iktisat politikalarının yapımı ve uygulanmasına 

düzen getirmek, politikaları bilimselleştirmek, iktisat 

politikalarına amaç ve yöntem olarak istikrar kazandırmak için 

30 Eylül 1960 tarihinde Başbakanlığa bağlı Devlet Planlama 

Teşkilatı kurulmuştur.



GENEL BİLGİLER

‘’Devlet Planlama Teşkilatının kurulduğu tarihten bugüne kadar 

10 adet Beş Yıllık Kalkınma Planı uygulamaya konulmuştur. 

Planların iktisadi felsefeleri ve yaklaşımları kapsamında;

1960 öncesi planları: Devletçi, kısmi

1960-1980 planları : Karma ekonomi, bütüncül

1980-2000 planları : Liberal,stratejik

olarak nitelendirilebilir.

1980 öncesinde sanayileşmede ’’İthalat İkamesi politikaları’’

1980 sonrası ise ‘’açık ekonomiye geçiş’’ yönlendirici olmuştur.

(5 Yıllık Kalkınma Planları www.kalkınma.gov.tr) 



GENEL BİLGİLER

1963-1967   1. Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi

1968-1972   2. Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi

1973-1977   3. Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi

1979-1983   4. Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi

1985-1989   5. Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi

1990-1994   6. Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi

1996-2000   7. Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi

2001-2005   8. Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi

2007-2013   9. Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi

2014-2018 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi



2018 MEVCUT DURUM

2018 döneminde kümülatif “bütçe gelirleri” 2017’ye 

kıyasla yüzde 20,2 artışla 757,8 milyar TL olarak 

gerçekleşmiştir. 2018 bütçesinde öngörülen gelir rakamı 

696,8 milyar TL’ydi.

Vergi gelirleri yüzde 15,8 artışla 621,3 milyar TL olarak 

gerçekleşmiştir. 2018 bütçesinde 599,4 Milyar TL 

hesaplanmıştı.

Temel olarak nispi (oransal) vergilere dayanan vergi 

sistemimiz enflasyon (artan fiyatlar) ve kur yükselişleri 

nedeniyle de bir miktar “nominal” vergi geliri ürettiğini 

belirtebiliriz.



2018 MEVCUT DURUM

2018’de vergi gelirlerinde en yüksek artış oranı yüzde 48,7 
artışla (78,7 milyar TL) Kurumlar Vergisi’nde bulunmakta.

İkinci sırada yüzde 37 artışla (18,2 milyar TL) BSMV 

bulunmaktadır.

2018’de tek kalemde en yüksek vergi geliri, 139 milyar TL 

ile Gelir Vergisi’nden oluşmuş bulunmaktadır.

Ancak bu tutarın 129 milyar TL’sinin tevkifat (kesinti) yoluyla 

toplanmıştır.

2018 Aralık sonu itibariyle toplam faal gelir vergisi mükellef 

sayımızın sadece 1.920.586 kişidir.



2018 MEVCUT DURUM

2018 vergi gelirlerimizin yüzde 21,6’sı tek başına 133,9 milyar 

TL ile ÖTV’den kaynaklanmıştır.

Dâhilde alınan KDV 2018’de yüzde 1,4 gibi son derece düşük 

bir artış performansıyla 56,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 

Dâhilde alınan KDV’de, yılbaşında belirlenen 66 milyar TL’lik 

gelir hedefinin altında kalınmıştır.

“ithalde alınan KDV” yüzde 22 artış ve 122,1 milyar TL ile 

2018’i tamamlamış. İthalde alınan KDV’nin yılbaşında 

belirlenen 107,8 milyar TL’lik hedefin ciddi bir şekilde 

üstünde olduğu dikkat çekiyor. 

2018’de KDV sayesinde -dâhilde ve ithalde- toplam 178,4 

milyar TL vergi geliri elde edilmiştir.



2018 MEVCUT DURUM

Özetle, bütçe vergi gelirlerinin yüzde 28,8’i KDV’den geliyor. 

Buraya ÖTV’yi de dâhil edersek, vergi gelirlerinin yarısından 

fazlasının (yüzde 50,4) sadece bu iki vergiden geldiğini ortaya 

çıkıyor.

Damga Vergisi 2018’de yüzde 8,7 artışla 16,9 milyar TL olarak 

gerçekleşmiştir.

Sonuç olarak vergi gelirlerimiz içerisinde dolaylı vergilerin 

ağırlığı çok yüksektir.



PLANIN HEDEF VE POLİTİKALARI

11. Kalkınma Planı, 2019 ile 2023 yılları arasını kapsamaktadır. 

11. Kalkınma Planında vergi mevzuatı ile ilgili önümüzdeki 5 

yıllık dönemde yapılması planlanan hususları kısaca özetlemeye 

çalışacağız.



2.1. İSTİKRARLI VE GÜÇLÜ 

EKONOMİ

 181. Ekonominin, enflasyon oluşturmayan, kaliteli büyüme 

patikasına girmesini destekleyecek şekilde kamu mali disiplini 

korunacak ve harcama politikası plan hedeflerine azami düzeyde 

tesir edecek şekilde uygulanacaktır. Bu kapsamda; program bütçe 

sistemine geçilecek, harcama gözden geçirmeleri yapılacaktır. 

Vergi adaletini güçlendirici ve vergi tabanını genişletici revizyonlar 

yapılacak, yerel yönetimlerin öz gelirleri artırılacaktır. Plan dönemi 

sonunda GSYH’ ya oranla kamu kesimi borçlanma gereğinin yüzde 

1,7, genel devlet açığının yüzde 1,8, merkezi yönetim bütçe 

açığının ise yüzde 2 olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir.



2.1.2. YURTİÇİ TASARRUFLAR

 224.Öncelikli sektörlerde şirket tasarrufları ve verimli kullanımı 

ilave vergisel teşviklerle artırılacaktır. 

 224.1. Öncelikli sektörlerdeki şirketlerin nakit sermaye 

artırımları ilave vergisel düzenlemelerle teşvik edilecektir. 

 Bu maddeyle, öncelikli sektörlerde yer alan şirketlerin öz sermaye ve nakit 
yapılarının güçlendirilmesiyle ilgili nakit sermaye artırımlarının ilave vergisel 
teşviklerle özendirilmesi öngörülmektedir. 



2.1.2. YURTİÇİ TASARRUFLAR

 11. Kalkınma Planında Öncelik Verilecek Sektörler:

 Kalkınma planında öncelikli sektörler arasında kimya, ilaç ve 

tıbbi cihaz, elektronik, makine-elektrikli teçhizat, otomotiv ve 

raylı sistem araçları bulunmaktadır.



2.1.2. YURTİÇİ TASARRUFLAR

 Kalkınmada Öncelikli Sektörler

 1- Kimya, 

 2- İlaç ve tıbbi cihaz, 

 3- Elektronik, 

 4- Makine-elektrikli teçhizat, 

 5- Otomotiv 

 6- Raylı sistem araçları

Bu sektörler sizce uygun ve yeterli midir???



2.1.2. YURTİÇİ TASARRUFLAR

 225.Vergi ve makro ihtiyati düzenlemeler yoluyla üretken olmayan 

yatırımların cazibesi azaltılarak, tasarruflar verimli alanlardaki 

yatırımlara yönlendirilecektir. 

 225.1. İkinci ve sonraki konut alımlarında vergileme ve kredi 

kullanımına ilişkin düzenleme ve uygulamalar gözden geçirilecektir. 

Burada farklı harç oranlarının uygulanmasından bahsedilebilir. İkinci 
ve sonraki konut alımlarında uygulanacak harçların artırılması ve 
kredi maliyetlerinin artırılması öngörülmektedir. 



2.1.2. YURTİÇİ TASARRUFLAR

225.2. İmar değişikliklerinden kaynaklanan değer 

artışlarının vergilendirilmesine ilişkin mevzuat ve 

uygulama güçlendirilecektir. 

Bu maddede imar değişiklikleri sonucunda meydana gelen kentsel 
rantların vergilendirilmesi amaçlanmaktadır. Son yıllarda özellikle 
büyük şehirlerde birçok bina kentsel dönüşüme girmiş ve yapılan yeni 
binaların değerlerinde artışlar meydana gelmiştir. Ayrıca yeni 
arazilerin imara açılması sonucunda da bu arazilerin değerlerinde 
önemli artışlar meydana gelmiştir. 



2.1.2. YURTİÇİ TASARRUFLAR

Ülkemizde Değer Artış Kazançlarına ilişkin vergi uygulaması, güncel 
mevzuatta 3 ayrı kanun içinde yer almaktadır. Bunlar;

1- Değer Artış Kazançları : G.V. Kanununun 80, mükerrer 80, 81 ve 
mükerrer 81. maddelerinde düzenlenmiştir. 

2- Düzenleme Ortaklık Payı : 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. 
Maddesinde arsa ve arazi düzenlemesine ilişkin hükümlere yer 
verilmiştir. 

3- Harcamalara Katılım Payı : 2464 Sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun 86-94.Maddeleri arasında harcamalara katılım payı 
düzenlenmiştir. 





2.1.2. YURTİÇİ TASARRUFLAR

 227.Hanehalkı tasarruflarının artırılmasını temînen borçlanarak 

harcama yerine harcama öncesinde tasarruf etme davranışı 

desteklenecektir. 

 227.1. Dayanıklı tüketim malları ile eğitim, tatil gibi harcama 

kalemleri için bankalarda harcama kalemi grubuna özel birikim 

hesapları oluşturulacak ve bu birikimler kullanılarak gerçekleştirilen 

harcamalarda ilgili ürünler için vergisel teşvikler uygulanacaktır. 

Bu maddeyle, bireysel tasarruf yoluyla bazı sektörlerin üretmiş 
olduğu mal ve hizmetlerle ilgili vergisel teşviklerin uygulanması 
planlanmaktadır. 



2.1.5. MALİ PİYASALAR

 247. Finansal sektörün reel sektörün finansmanındaki etkinliği 

artırılacak ve reel sektörün sermaye piyasasından ve Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) gözetimindeki banka dışı 

finansal kuruluşlardan fon kullanması özendirilecektir.

 247.10. Şirketlerin halka açılmasına destek olacak vergisel 

teşvikler sağlanacaktır 



2.1.6. MALİYE POLİTİKASI

 261. Teşvik, destek ve sosyal yardım uygulamaları gözden 

geçirilerek etkin olmayan uygulamalar kaldırılacak, Plan öncelikleri 

çerçevesinde yapısal düzenlemeler yapılacaktır. 

 261.2. Vergisel teşvikler tüm iktisadi ve sosyal etkileriyle birlikte 

değerlendirilecek, vergi harcaması nitelikli düzenlemeler gözden 

geçirilerek etkin olmayanlar kademeli olarak kaldırılacaktır. 



VERGİ HARCAMALARI

 T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GELİR DÜZENLEMELERİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ’nün 2018 yılında yayımlanan VERGİ HARCAMALARI 

RAPORU’na göre;

 2017 yılında gelir, kurumlar, katma değer, özel tüketim, banka ve 

sigorta muameleleri, motorlu taşıtlar ve özel iletişim vergilerinde 

toplam 126,6 milyar TL tutarında vergi harcaması yapılmıştır.

 Yapılan vergi harcamasının 49,3 milyar TL’si gelir vergisi, 

 34,8 milyar TL’si KDV, 

 19,6 milyar TL’si kurumlar vergisi, 

 17,6 milyar TL’si ÖTV,

 5,4 milyar TL’si ise diğer vergiler kaynaklıdır. 



VERGİ HARCAMALARI



VERGİ HARCAMALARI



VERGİ HARCAMALARI



VERGİ HARCAMALARI



VERGİ HARCAMALARI



2.1.6. MALİYE POLİTİKASI

 262.Vergilemede gönüllü uyum, öngörülebilirlik ve şeffaflık 

artırılacak, vergileme hizmetleri etkinleştirilecektir. 

 262.1. İhtiyaç duyulan vergi istatistiklerinin belirlenmesi ve 

karşılanmasına yönelik etkin bir mekanizma kurulacak, daha detaylı 

ve açıklayıcı vergi istatistikleri düzenli olarak kamuoyuyla 

paylaşılacaktır. 

 262.2. Gelir idaresinin kurumsal kapasitesi artırılarak kayıt dışı 

ekonomiyle mücadele sürdürülecektir. 

 262.3. Vergi Veri Analiz Merkezi kurulmasına yönelik çalışmalar 

tamamlanacaktır. 



2.1.6. MALİYE POLİTİKASI

 262.4. Mükellef Hizmetleri Merkezinin etkinleştirilmesi, uygulamaya 

geçirilen İnteraktif Vergi Dairesi projesi ile tüm hizmetlerin 

elektronik ortamda sunulması ve küçük ölçekli mükelleflerin vergi 

kayıtlarını elektronik ortamda tutması sağlanacaktır. 

 262.5. e-Fatura ve e-defter uygulamaları sistemsel olarak 

geliştirilerek sahte belgeyle daha etkin mücadele edilecektir.



 262.6. Mükellef hakları yasal altyapıya kavuşturulacaktır. 



2.1.6. MALİYE POLİTİKASI

263.Vergi adaletinin güçlendirilmesi, vergi tabanının genişletilmesi ve 

vergi hasılasının artırılmasını sağlayacak şekilde vergi sisteminde 

revizyonlar yapılacaktır. 

 263.1. Gelir ve kurumlar vergilerini tek bir kanunda birleştiren, vergi 

tabanını genişleten, vergiye uyumu kolaylaştıran, öngörülebilirliği 

artıran, yatırım ve üretimi destekleyen Gelir Vergisi Kanununun 

yasalaşması sağlanacaktır. 





2.1.6. MALİYE POLİTİKASI

 263.2. Ödeme gücüne göre artan oranda vergilendirmeye yönelik 

mekanizmalar artırılacaktır. 

 263.3. Vergiye uyum maliyetlerini azaltan, mükellef haklarına ilişkin 

kapsamlı düzenlemeler barındıran, uyuşmazlıkların kısa sürede 

çözülmesini sağlayan ve vergi cezalarının gönüllü uyumu artıracak 

şekilde caydırıcı bir yapıya kavuşturulduğu yeni bir Vergi Usul 

Kanunu çıkarılacaktır. 



2.1.6. MALİYE POLİTİKASI

 263.4. Kapsam, matrah ve vergi oranlarının yeniden düzenlenmesi 

suretiyle doğrudan vergilerin vergi gelirleri içindeki payında artış 

sağlanacaktır. 

 263.5. Maktu vergiler fiyatlar genel seviyesindeki değişime bağlı 

olarak artırılacaktır. 



2.1.6. MALİYE POLİTİKASI

 263.6. Lüks ve ithal yoğunluğu yüksek ürünlerden ÖTV’ye tabi 

olmayanlar gözden geçirilerek vergi düzenlemesi yapılacaktır. 





2.1.6. MALİYE POLİTİKASI

 263.7. Gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler diğer tasarruf 

araçlarının vergilendirilmesi dikkate alınmak suretiyle yeniden 

değerlendirilecektir. 



2.1.6. MALİYE POLİTİKASI

 264. Yerel yönetimlerin mali yapılarını güçlendirmek amacıyla öz 

gelirleri artırılacaktır. 

 264.1. Belediye Gelirleri Kanunu yeniden düzenlenecektir. 

 264.2. Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım 

değerinin belirlenmesi ve beyanına ilişkin yeni bir sistem devreye 

sokulmak suretiyle vergide adalet pekiştirilecek ve vergileme 

etkinleştirilecektir. Bu çerçevede ilgili bakanlıklar sistemin tasarımı 

ve uygulamasına ilişkin düzenlemeler ile gerekli altyapıyı birlikte 

oluşturacaklardır. 



2.2.1. SANAYİ POLİTİKALARI

305.Başta öncelikli sektörler olmak üzere imalat sanayiine 

yönelik alternatif finansman yöntemleri geliştirilecektir.

305.2. Öncelikli sektör yatırımlarının finansmanında katılım 

bankalarınca sunulan ortaklık yöntemlerinden emek-sermaye 

ortaklığı (mudarebe), kar-zarar ortaklığı (müşareke), ortak 

yatırımlar (girişim sermayesi), mülkiyet ortaklığı ve zirai 

ortaklıklar yöntemlerinin kullanılması halinde katılım 

bankalarına vergisel destek sağlanacaktır



2.2.1. SANAYİ POLİTİKALARI

316. İş ve yatırım ortamını etkileyen bürokratik süreçler 

basitleştirilecek, mevzuat düzenlemelerinin etkinliği ve 

öngörülebilirliği artırılacak ve yatırım süreçlerini etkileyen 

maliyetler azaltılacaktır.

316.5. Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi 

Resim Harç İstisnası Belgesi ve Belgesiz İhracat Kredileri ile 

devlet yardımları uygulamalarına ilişkin tüm süreçlerin 

otomasyona geçirilmesi sağlanacaktır. 



2.2.1. SANAYİ POLİTİKALARI

 320. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında öncelikli 

sektörlerdeki yatırımlar Ar-Ge, tasarım, yatırım, üretim, pazarlama 

ve ihracat süreçlerinin tamamını içerecek şekilde ürün odaklı olarak 

desteklenecektir.



2.2.1. SANAYİ POLİTİKALARI

 320.2. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı uçtan uca bir 

destek mekanizması şeklinde hayata geçirilecektir. Program 

kapsamında, Ar-Ge ve yatırım destekleri ile vergi teşvikleri tek 

pencere üzerinden sağlanacaktır. Yatırımların sürdürülebilir yüksek 

katma değer üretmesini temin etmek amacıyla, işletme dönemine 

dair finansman paketleri, ihracat destekleri gibi tamamlayıcı 

unsurlar da Program kapsamına dâhil edilecektir.



2.2.3.4 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 458. Sınai mülkiyet portföyünün ticari değere dönüştürülmesi 

desteklenecek ve telif yoğun endüstrilere yönelik özel programlar 

geliştirilecektir.

 458.2. Fikri mülkiyet haklarının ticarileştirilmesine yönelik vergisel 

teşvikler gözden geçirilecektir.



2.5.1.3 SİVİL TOPLUM

 777. STK’ların sürdürülebilirliklerine katkı sağlayacak, idari ve mali 

alanlarda düzenlemeler gerçekleştirilecektir.

 777.1. Gerçek ve tüzel kişilerin STK’lara yapacağı desteklere yönelik 

vergisel düzenlemeler sosyal ve ekonomik faydayı artıracak şekilde 

yeniden değerlendirilecektir. 



11.Kalkınma Planı’nda; ödeme gücüne göre vergilendirme, vergi 
tabanının genişletilmesi, kayıt dışı ile mücadele, 
vergilendirilmeyen gelirlerin vergilendirilmesi, merkezi ve 
yerel yönetimlerin vergi gelirlerinin artırılması ile ilgili 
düzenlemeler ağırlıklı olarak yer almaktadır. 

Yeni vergilerin getirileceği ve/veya mevcut vergi oranlarının 
artırılacağı açık olmakla birlikte, bu konu henüz 
somutlaştırılmamıştır.





Sunumumuzu sabırla dinlediğiniz için 

teşekkür ederiz…

Fatma GÖK                           Serdar AKDEMİR

Yeminli Mali Müşavir                 Yeminli Mali Müşavir


