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YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN 
HAZIRLANAN REFORM PAKETİ İLE ÜRETİM 
YATIRIM VE İSTİHDAMIN ARTIRILMASINA 
YÖNELİK TEŞVİK VE DESTEKLER 
UYGULAMAYA GEÇİYOR. KÖTÜ KULLANIMA 
AÇIK OLAN İFLAS ERTELEME SİSTEMİNİN 
KALDIRILMASINDAN İNŞAAT RUHSATINDAKİ 
İMZA SAYISINI AZALTAN UYGULAMAYA 
BİRÇOK DEĞİŞİKLİĞİN YER ALDIĞI REFORM 
PAKETİ VE YENİ TEŞVİKLERLE EKONOMİNİN 
CANLANDIRILMASI HEDEFLENİYOR. 
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E konominin canlandırılmasına 
yönelik hayata geçirilen reform-
lar hız kazandı. Yatırım ortamının 
iyileştirilmesine ilişkin hazırlanan 

reform paketi ile üretim, yatırım ve istihda-
mın artırılmasına yönelik teşvik ve destekler 
uygulamaya geçiyor. Kötü kullanıma açık 
olan iflas erteleme sisteminin kaldırılma-
sından, inşaat ruhsatındaki imza sayısını 
azaltan uygulamaya birçok değişikliğin 
yer aldığı reform paketi ve yeni teşviklerle 
ekonominin canlandırılması hedefleniyor. 

Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın 
toplantısıyla yatırım ortamının iyileştiril-
mesine ilişkin reform paketi hakkında bilgi 
veren Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, 
yıl sonuna doğru ikinci bir reform paketi-
nin daha hayata geçirileceğini müjdele-
di. Hükümetin yatırım yapan ve istihdam 
sağlayan girişimcilerin her zaman yanında 
olduğunun altını çizen Akdağ, AK Parti’nin 
özel sektöre dayalı büyümenin öncüsü 
oluğunu söyledi.

Recep Akdağ, uygulanmasında kötü 
kullanıma açık olduğu anlaşılan iflas ertele-
me sistemini tamamen kaldıracaklarını dile 
getirdi. Yeni düzenlemede iflas erteleme ile 
konkordatonun iyi örneklerini inceleyerek 
yeni bir kurtarma anlaşması sistemi geliş-
tirdiklerine değinen Akdağ, “İflas erteleme 
döneminde 6-7 seneye kadar süren süreci, 
yeni düzenleme ile beraber azami 23 ay ile 
sınırlandırıyoruz. Şirketlerin tasfiyesinden 
ziyade, öncelikle ticari hayatlarına devamla-
rını esas aldık. Alacakları, sürece etkin olarak 
dahil ettik” diye konuştu.

Mevcut işleyişin borçlu şirketlerin iyi-
leşmesini engellediğine değinen Akdağ, 
“Dolayısıyla iflasın ertelenmesi, borca batık 
halleriyle iflasın eşiğine gelmiş şirketleri 
kurtaramıyor ve bu kurumdan beklenen 
fayda yani iyileşme, mali durumu düzeltme, 
yeniden yaşayabilir hale gelme elde edile-
miyor” diye konuştu.

Sekretaryasını TOBB yaptı
Literatürde konkordato olarak bilinen 

ifadenin kurtarma anlaşması olarak yaygın-
laşmasını istediklerini söyleyen Akdağ, bu 
işlemlerde ana amacın şirketleri kurtarma 
olması gerektiğini vurguladı.

Düzenlemenin hazırlık aşamasında 
sekretaryasını TOBB’un yaptığı 320 saatlik 
çalışma gerçekleştirildiği bilgisini veren 
Recep Akdağ, ardından konunun bakanlar 

düzeyinde tartışılarak düzenlemeye son 
şeklinin verildiğini kaydetti. Recep Akdağ, 
Türkiye’nin Dünya Bankası İş Yapma Kolay-
lığı Endeksi’nde 60’ıncı sırada bulunduğuna 
dikkat çekerek, sıralamada ilk 20’ye girmek 
için yoğun çalıştıklarını söyledi. Akdağ, re-
form paketiyle Türkiye’deki tüm yatırımcıla-
rın işini kolaylaştırma yanı sıra yabancı yatı-
rımcılar için daha cazip bir ortam yaratmayı 
öngördüklerini paylaştı.

Tek durak ofis sistemine geçilecek
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, yeni 

dönemde şirket kuruluşlarında tek durak 
ofis sistemine geçileceğini belirterek, hiçbir 
aracıya ihtiyaç duyulmadan yarım günde 

şirket kuruluşunun gerçekleştirilebileceğini 
söyledi. Sosyal güvenlik kaydının, SGK’ya 
gitmeden elektronik ortamda gerçekleşti-
rileceğini anlatan Akdağ, kuruluş aşamasın-
daki imza onayı ve defter onayının yalnızca 
ticaret sicil müdürlüklerinde gerçekleştirile-
ceğini kaydetti.

Şirket kuruluşu aşamasında talep edilen 
yüzde 25'lik sermaye blokajı şartını kaldıra-
caklarını belirten Akdağ, “Şirket kuruluşu 
aşamasında vergi dairesi tarafından gerçek-
leştirilen ve her şirketin adresine gidilerek 
yapılan yoklamayı risk bazlı olarak gerçek-
leştireceğiz. Artık her şirkete yoklamaya 
gidilmesi uygulaması kaldırılıyor. Ticaret 
sicilden şirketini kurarak çıkan girişimcimiz, 
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yoklamayı beklemeden işine gücüne baş-
layabiliyor” dedi.

Dış ticaretin kolaylaştırılması kapsa-
mında, antrepo ve geçici depolama işlet-
mecilerinin hizmet bedellerinin tarifeye 
bağlanacağı bilgisini veren Recep Akdağ; 
vergi beyannameleri, elektrik arz güvenliği 
ve bağlantı işlemleri, taşınır rehin tapu iş-
lemleri, telekomünikasyon alt yapı izinleri 
gibi çeşitli konularda da iyileştirmelere gi-
dileceğini söyledi.

Hangi değişiklikler var?
◗ Şirket kuruluşu yedi işlemden bir iş-

leme inecek, kuruluş aşamasındaki yüzde 
25'lik sermaye blokajı şartı kaldırılacak.

◗ Şirket kuruluşu yarım günde gerçek-
leştirilecek.

◗ İnşaat izinleri sürecinde belediye dı-
şındaki kuruluşlarda 6’ya inen işlem sayısı-
nın 5’i elektronik ortamda yapılacak. 

◗ İnşaat ruhsatındaki imza sayısı 18'den 
1’e düşecek.

◗ “Geçici konkordato” adı altında borç-
lulara yeni bir hak sağlandı. Buna göre, 
borçlu mahkemeden “geçici konkordato” 
talep edebilecek ve böylece beş ay süreyle 
koruma kazanabilecek.  

◗ İflasta eğer şirket ekonomik bütün-
lük arzediyorsa veya tamamının satılması 
malların tek tek satılmasından daha kârlı 
görünüyorsa bütün olarak satılabilecek. 

100 bin TL’nin altındaki ticari davalar, basit 
yargılama usulüyle görülecek. 

◗ İflas kararı alındıktan sonra ilk alacaklı 
toplantısına kadar müflisin bütün mağaza, 
depo, imalathanelerinin mühürlenmesi 
uygulaması kaldırıldı. İflas dairesi gerekli 
görürse bu birimlerde satışın devamına 
karar verebilecek. Böylece alacaklı ve borçlu 
lehine mali kazanç elde edilebilecek. İflas 
masası, alacaklı masasına kabul edilenlerin 
tasfiyeye ilişkin bilgi taleplerini karşılayacak. 

◗ Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi ku-
rulması kararlaştırıldı. Bu sistemi PTT ku-
racak. Uluslararası anlaşmalara da uyum 
sağlayacak biçimde, elektronik ortamda 
yapılacak tebligatların kapsamı genişletildi. 

Yatırım Ortamını İyileştirme Koor-
dinasyon Kurulu’nca (YOİKK) 

hazırlanan ve kamuoyuna açıklanan 
yatırım ortamını iyileştirme reform pa-
ketini değerlendiren Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Başbakan Yardımcımız 
Recep Akdağ başta olmak üzere emeği 
geçen tüm Bakanlarımıza ve bürokrat-
larımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Hisarcıklıoğlu açıklamasında şu 
ifadelere yer verdi: “2017-2018 YOİKK 
eylem planlarının hazırlanması için 
2017 yılının son çeyreğinden itibaren 
Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ’ın 
başkanlığında çok titiz ve ayrıntılı 

çalışmalar yapıldı. 
TOBB olarak tüm iş dünyası 

kuruluşlarımız ile birlikte çalışarak, 
iş dünyasının arzuladığı bir yatırım 
ortamına ilişkin önerilerimizi  
Hükümetimize sunduk.

Başbakan Yardımcımızın 
bugün basına yaptığı açıklamada 
da değindiği gibi Dünya Bankası 
İş Yapma Kolaylığı Endeksi’ndeki 
60. sıralardaki yerimizin, çok daha 
yukarılara sıçraması için ilgili Dün-
ya Bankası uzmanlarını ülkemize 
davet ederek, reform alanlarını 
belirledik.

Neticede, TOBB ve diğer özel 
sektör kuruluşlarımız ile son beş 
aydır yapılan çalışmalar sonucu 

oluşturulan 93 Maddelik YOİKK reform 
paketi Başbakan Yardımcımız Sayın 
Recep Akdağ tarafından kamuoyuna 
açıklandı.

Hem Türkiye’ye yatırım yapan 
girişimcilerimizin ve yatırımcılarımızın 
işini kolaylaştırmayı hem de yabancı 
yatırımcılar için Türkiye’yi çok daha 
cazip hale getirmeyi hedefleyen bu 
çalışmalarla önemli adımlar atılıyor. 

Tüm bu adımlar için Başbakan 
Yardımcımız Recep Akdağ başta ol-
mak üzere, emeği geçen tüm Bakan-
larımıza ve bürokratlarımıza şükran-
larımızı sunuyoruz”.

“Türk özel sektörü adına teşekkür ediyoruz”
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Ayrıca gerçek kişiler de isteğe bağlı olarak 
elektronik tebligat kapsamına girebilecek.

◗ Kooperatif kurulurken ana sözleş-
medeki imzaların noterce onaylanması 
zorunluluğu kaldırılacak. Ana sözleşme, 
ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş 
personel huzurunda imzalanacak. Koope-
ratif Yönetim Kurulu, kooperatifi temsile 
yetkili kılınanların adlarını, imzalarını da ar-
tık noterde onaylatmasına gerek kalmadan 
ticaret siciline bildirecek.

◗ KOBİ'lerin sahip olduğu her türlü taşı-
nır ve hak üzerinde rehin hakkı kurulabile-
cek. Rehin edilen taşınır varlığın gelecekteki 
her türlü faiz, sigorta gibi hukuki getirileri ile 
doğal ürün ve ikamesi mallar, taşınır varlık 
ile birlikte doğrudan rehin kapsamına gire-
cek. Bir taşınırın rehinli olduğunu bilmeyen 
veya bilmesi gerekmeyen iyi niyetli üçüncü 
kişinin iyi niyeti korunacak.

◗ Belediyelerde “e-Belediye"”bilgi siste-
mini kullanacak. e-Belediye bilgi sistemini 
kurmaya, işletmeye, veri saklama, veri ile-
timi ve veri paylaşımıyla ilgili politikaları 
tespit etmeye ve bu sistemle ilgili merke-
zi hizmet standardizasyonu oluşturmaya 
İçişleri Bakanlığı yetkili olacak. Bu sistemin 
hayata geçmesiyle, vatandaşların belediye 
hizmetlerinden elektronik veya mobil imza 
ile yararlanmasına imkan sağlayacak alt 
yapı oluşturularak kesintisiz yerel hizmet 
sunumu sağlanacak. Belediyeler, e-belediye 
bilgi sisteminin kurulduğuna dair bildirimin 
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmasından 
itibaren e-Belediye sistemiyle ilgili çalışma-
larını bir yıl içinde tamamlayacak.

Üretim, yatırım ve 
istihdama dev destek

Diğer yandan üretim, yatırım ve istihda-
mın artırılmasına dönük teşvik ve destekler 
içeren torba yasa Meclis Plan Bütçe Ko-
misyonu’nda kabul edildi. Tasarıya Komis-
yon’da yeni maddeler eklendi. Komisyonda 
kabul edilen tasarıyla sanayi sicil belgesine 
sahip işletmelerin, yatırım teşvik belgesi 
aranmadan imalat sanayisinde kullandıkları 
yeni makine ve teçhizat alımlarına 31 Aralık 
2019'a kadar KDV istisnası getirilecek. 

Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerin-
de bulunanlara, teknoparklarda, Ar-Ge ve 
tasarım merkezlerinde ve üniversitelerin 
araştırma laboratuarlarında kullandıkları 
yeni makine ve teçhizat alımlarına da 31 
Aralık 2019'a kadar KDV istisnası sağlanacak.

Yeni düzenlemeler
◗ 16 yaş ve üzerinde hurdaya ayrılan 

araç için 10 bin liraya kadar ÖTV teşviki 
getiriliyor.

◗ Çeyiz hesabında devlet katkısı oranı 
yüzde 20'den yüzde 25'e, azami katkı da 
5 bin liradan 7 bin 500 liraya çıkartılıyor

◗ İçerik veya yer sağlayıcısı yurt dışında 
bulunan kuruluşlar, internet ortamında-
ki yayınlarına devam edebilmeleri için 
Türkiye'nin yargı yetkisi altındaki diğer 
kuruluşlar gibi RTÜK'ten yayın lisansı, bu 
kapsamdaki platform işletmecilerinin de 
yayın iletim yetkisi alması zorunlu olacak.

◗ Türk Petrol Kanunu'nda, mücbir se-
bep tanımı genişletiliyor. 

◗ Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi 
ve Japonya ile imzalanan nükleer enerji 

santrali yatırımları, Bakanlar Kurulu kararıy-
la yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet 
Yardımları Hakkında Karar'da öngörülen 
teşvik ve desteklerden yararlanabilecek.

◗ Konut sahibi olmayanlar, ilk ve tek 
konut satın almaları halinde konut alımın-
daki devlet katkısı yüzde 20'den yüzde 
25'e çıkarılacak.

◗ 10 Haziran 2003 ile 13 Mayıs 2014 
tarihlerinde kömür ve linyit madenlerinin 
yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası 
sonucunda ölen sigortalının eş ve çocuk-
larından biri, eşi ve çocuğu yoksa kardeş-
lerinden biri olmak üzere toplam bir kişi 
kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam 
edilecek.

◗ İhraç kayıtlı teslimlerde ihracatın 
mücbir sebepler veya beklenmedik du-
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rumlar nedeniyle 3 ay içinde gerçekleşti-
rilememesi halinde, en geç 3 aylık sürenin 
dolduğu tarihten itibaren 15 gün içinde 
başvuran ihracatçılara 3 aya kadar ek süre 
verilebilecek.

◗ Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 
sektöründe küçük ölçekteki dağıtıcı fir-
malar, belirli bir büyüklük seviyesini yaka-
layana kadar yüksek maliyet ve finansman 
gerektiren yatırımlardan muaf tutulacak.

◗ 2020 sonuna kadar işe alınan sigor-
talılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan 
özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle, 
gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sos-
yal güvenlik primi desteği teşviki getirile-
cek. Kadın, genç ve engelli istihdamında 
teşvik süresi 12 ay yerine 18 ay olarak 
belirlenecek.

◗ İmalat sektöründe çalışan küçük iş-
letmelere ve esnafa 2018 yılında uygulan-
mak üzere, 18 yaşından büyük ve 25 ya-
şından küçük en fazla iki kişi ilave istihdam 
sağlamaları halinde gelir vergisi stopajı, 
damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve 
asgari ücret üzerinden iki ayda bir ücret 
desteği verilecek.

◗ İşverenlere 2016 ve 2017 yıllarında 
uygulanan, 100 lira tutarındaki asgari üc-
ret desteği uygulamasına 2018 yılında da 
devam edilecek.

◗ Bakanlar Kurulu'na; işverenleri aracılı-
ğıyla otomatik olarak bir bireysel emeklilik 
planına dahil olan çalışanların, iki ay içinde 
sözleşmeden cayma hakkını üç katına 
kadar artırma yetkisi verilecek.

◗ Tek Hazine Kurumlar Hesabı getiri-

liyor. Tek Hazine Kurumlar Hesabı; işsizlik 
sigorta fonu hariç olmak üzere kamu ida-
relerinin mali kaynaklarının bütçenin gelir 
ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin 
karşılığı Hazineden alacak kaydedilmek 
üzere toplandığı ve Müsteşarlık tarafın-
dan yönetilen hesabı olacak.  

◗ İzinsiz maden ocağı açan, üreten 
veya faaliyetleri durdurulmuş maden sa-
hasında üretim faaliyetinde bulunanlara 3 
yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

◗ Organize sanayi bölgeleri ve küçük 
sanayi sitelerince yapılan veya yaptırılan 
su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elekt-
rik, haberleşme tesisleri, yol yapımı gibi 
altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitele-
rindeki iş yeri yapımına ilişkin mal teslimi 
KDV'den istisna tutulacak.

◗ İki defa ihaleye çıkılan bir sahaya 
müracaat olmaması halinde söz konusu 
sahanın aramalara açık hale geldiği, Enerji 
ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri 
Genel Müdürlüğünce ilan edilecek. İlan 
edilen sahaya 1 aylık sürede de müracaat 
olmaması durumunda saha, ihale taban 
bedeli üzerinden ruhsatlandırılacak.

Vergide 60 aya kadar
taksit imkanı getirildi

Öte yandan Bakanlar Kurulu’nun, "Ver-
giye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının 
Tecili Hakkında Kararı" Resmi Gazete'de 
yayımlandı.

Buna göre vergiye uyumlu ve çok 
zor durumda olan mükelleflerin borçları 
bulundukları şartlara göre 60 aya kadar 
taksitlendirilebilecek. Taksitlendirilen 
borçların gecikme zammı Yurt İçi Üretici 
Fiyat Endeksi aylık değişim oranları esas 
alınarak hesaplanacak.

Bakanlar Kurulu’nun söz konusu ka-
rarı, 1 Ocak 2018'den itibaren vadesi 
gelen alacaklara uygulanmak üzere yü-
rürlüğe girdi.

"Genel Yönetim Muhasebe Yönetme-
liğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet-
melik"e ilişkin Bakanlar Kurulu'nun kararı 
da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre kamu idarelerinin mali tablo-
larının, bu idarelerin kontrol ettikleri kurum 
ya da kuruluşların mali bilgileriyle konsolide 
edilerek hazırlanması, arsa ve binaların ayrı 
ayrı muhasebeleştirilmesi, maddi ve maddi 
olmayan varlıklara değer düşüklüğü karşılığı 
ayrılabilmesi sağlandı.


