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ÖNEMLİ VERGİSEL DÜZENLEMELER İÇEREN 7193 SAYILI
KANUN CUMHURBAŞKANINCA YAYIMLANMASI UYGUN
BULUNMAYARAK MECLİSE GERİ GÖNDERİLMİŞTİR
Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek Cumhurbaşkanına onaya
sunulan 7193 sayılı “Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda
ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun", Cumhurbaşkanınca yayımlanması
uygun bulunmayarak 50 nci maddesinin Türkiye Büyük Millet
Meclisince bir kez daha görüşülmesi için, Anayasanın 89 ve 104
üncü maddeleri uyarınca geri gönderilmiştir.
Kanunun yeniden değerlendirilmesinde fayda görülen 50 nci
maddesi vergisel bir düzenleme değildir. Bu madde ile 6446
sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 8 inci maddesinin
birinci fıkrasında yer alan “31/12/2019” ibaresi “30/6/2022”
şeklinde değiştirilmiş, fıkraya “üretim faaliyeti durdurulamaz
ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “çevre mevzuatına uyuma
yönelik yatırımların gerçekleştirilmemesi ve çevre mevzuatı
açısından gerekli izinlerin tamamlanmaması nedeniyle” ibaresi
ve ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler
eklenmişti.

DENET DUYURU
Sayı : 2019/106/1

BDO Yayıncılık A.Ş.
Eski Büyükdere Cad. No.14
Park Plaza Kat:4
34398 Maslak/İstanbul
Turkey
Tel: +90 212 365 62 00
Fax: +90 212 365 62 02
e-mail: bdo@bdo.com.tr
www.bdo.com.tr
Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık
şirketi olan BDO International Limited’in
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil
etmektedir.
BDO International global ağının toplam
gelirleri 2019 yılında 9,6 milyar ABD Doları
olarak gerçekleşmiştir. BDO, 167’dan fazla
ülkede bulunan 1.809 ofiste faaliyet
göstermekte olup, bu ofislerde denetim ve
danışmanlık hizmetleri veren ortaklar
dahil dünya çapında 88.110 kişi
çalışmaktadır.
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın,
geniş anlamda görüşleri içermekte olup,
genel bir yol gösterici olarak
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili
olarak, mesleki görüş ve yardım almadan,
bu yayına dayanarak uygulamalarda
bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel
durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için
BDO Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz.
Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli
eylemlerde bulunmak veya bulunmamak
nedeniyle doğabilecek zararlar nedeniyle,
BDO Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları
ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya
sorumluluk kabul etmemektedirler.

“Ancak çevre mevzuatına uyuma yönelik yatırımlara dair yapım sözleşmesi ile iş
termin planını 30/6/2020 tarihine kadar Bakanlığa sunmayan üretim tesisleri bu
haklardan yararlanamaz. İş termin planı sunulan üretim tesisleri Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından bu iş termin planına uyum açısından 1/7/2020 tarihinden
itibaren dört ayda bir denetlenir. Yapılan her bir denetimde bu iş termin planına
uygun olmadığı tespit edilen tesislere 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre
Kanununun 20 nci maddesinde yer alan ilgili idari para cezaları yirmi kat artırılarak
uygulanır. İş termin planındaki herhangi bir işin yapımının belirtildiği süreye göre bir
yıl geciktiğinin tespiti halinde üretim tesisinin faaliyeti durdurulur. Bu madde
kapsamında verilen idari para cezalarına karşı dava açılması cezanın tahsil
işlemlerini durdurmaz.”
Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince, Cumhurbaşkanı yayımlanmasını kısmen veya
tamamen uygun bulmadığı kanunları, bir daha görüşülmek üzere, bu hususta
gösterdiği gerekçe ile birlikte aynı süre içinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine geri
gönderir. Cumhurbaşkanınca kısmen uygun bulunmama durumunda, Türkiye Büyük
Millet Meclisi sadece uygun bulunmayan maddeleri görüşebilir. Bütçe kanunları bu
hükme tâbi değildir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu aynen kabul ederse, kanun
Cumhurbaşkanınca yayımlanır; Meclis, geri gönderilen kanunda yeni bir değişiklik
yaparsa, Cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu tekrar Meclise geri gönderebilir.
Kanunun Mecliste yeniden görüşülmesi ile ilgili gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.
Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına geri gönderilmesinin gerekçeleri
aynen aşağıdaki gibidir:
“Ancak çevre mevzuatına uyuma yönelik yatırımlara dair yapım sözleşmesi ile iş
termin planını 30/6/2020 tarihine kadar Bakanlığa sunmayan üretim tesisleri bu
haklardan yararlanamaz. İş termin planı sunulan üretim tesisleri Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından bu iş termin planına uyum açısından 1/7/2020 tarihinden
itibaren dört ayda bir denetlenir. Yapılan her bir denetimde bu iş termin planına
uygun olmadığı tespit edilen tesislere 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre
Kanununun 20 nci maddesinde yer alan ilgili idari para cezaları yirmi kat artırılarak
uygulanır. İş termin planındaki herhangi bir işin yapımının belirtildiği süreye göre bir
yıl geciktiğinin tespiti halinde üretim tesisinin faaliyeti durdurulur. Bu madde
kapsamında verilen idari para cezalarına karşı dava açılması cezanın tahsil
işlemlerini durdurmaz.” Söz konusu Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına geri gönderilmesinin gerekçeleri aşağıda sunulmaktadır:
“Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 21/11/2019 tarihinde kabul edilen,
7193 sayılı “Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” incelenmiştir.
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Bu Kanunda, diğer düzenlemelerin yanında, Elektrik Üretim Anonim Şirketi veya
bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarına, Özelleştirme
Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında oluşturulacak kamu üretim şirketlerine ve
kamu üretim şirketlerine ait üretim tesislerine, bunlardan özelleştirilenlere ve daha
sonra özelleştirilecek olanlara, çevre mevzuatına uyum kapsamında
gerçekleştirecekleri yatırımlar ile çevre mevzuatı açısından gerekli izinleri
tamamlamaları amacıyla 31/12/2019 tarihine kadar tanınan sürenin nihayetinde
30/6/2022 tarihine kadar uzatılması öngörülmektedir.
Değişiklik öngörülen düzenleme ilk olarak 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik
Piyasası Kanununun geçici 8 inci maddesinde yer almıştır. Maddede belirtilen
şirketlere çevre mevzuatına uyum kapsamında gerçekleştirecekleri yatırımlar ile
çevre mevzuatı açısından gerekli izinleri tamamlamaları amacıyla 31/12/2018
tarihine kadar süre verilerek, bu sürenin üç yıla kadar uzatılabileceği yönünde
Bakanlar Kuruluna yetki tanınmıştır. Anayasa Mahkemesinin 22/5/2014 tarihli ve
E.2013/65, K.2014/93 sayılı Kararı ile anılan düzenlemenin iptal edilmesi üzerine
4/6/2016 tarihli ve 6719 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle geçici 8 inci madde
yeniden düzenlenmiş ve bu defa şirketlere tanınan süre 31/12/2019 olarak
belirlenmiştir.
Enerji ihtiyacının sürekli olduğu ve artarak devam ettiği, enerjinin ve dolayısıyla
enerji sektörünün ülkemizin hedefleri ve gelişimi için hayati önem arz ettiği
hususları göz önüne alındığında, elektrik üretim tesislerinin varlığının korunmasının
ve desteklenmesinin Devletin temel politikalarından biri olması gerektiği
şüphesizdir. Nitekim 6446 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2013 yılından 2019 yılı
sonuna kadar çevre mevzuatının gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmeyen
şirketlere yaklaşık 7 yıl süre tanınması da bu yaklaşımın bir tezahürüdür. Verilen
sürenin, yatırımcı şirketler bakımından hem finansal, hem teknik gereklilikleri
karşılama konusunda yeterli olduğu açıktır.
Bununla birlikte, insan sağlığı ve çevrenin korunması da Devletin başta gelen
Anayasal ödevi ve herkesin insani görevidir. Nitekim Anayasanın 56 ncı maddesinde,
herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu belirtilmiştir.
Çevreyi geliştirmenin, çevre sağlığını korumanın ve çevre kirlenmesini önlemenin
Devletin ve vatandaşların ödevi olduğu hususu da hüküm altına alınmıştır. Devletin
çevreyi koruma ödevi gerekli mevzuatın yürürlüğe konması ve mevzuata uygunluğun
denetlenmesi suretiyle yerine getirilir. Vatandaşlar ise bu mevzuatın gerektirdiği
yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur.
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Ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanması zarureti, insan sağlığı ve çevrenin
korunması amacının önüne geçmemelidir. Günümüz şartlarında çevre kirliliğine yol
açmadan, özellikle hava, su ve toprak kalitesini bozmadan da enerji üretiminin
gerçekleştirilmesi mümkündür. Hal böyle iken, evvelce elektrik üretim şirketlerine
tanınan ve esasen yeni mevzuata uyum sağlama ihtiyacından kaynaklanan yaklaşık 7
yıllık geçiş süresi uyum için yeterli olmasına rağmen, incelenen Kanunla bu sürenin
nihayetinde 2,5 yıl kadar daha uzatılması Devletin insan sağlığı ve çevreyi koruma
ödevi ile bağdaşmayacaktır. Devletin bu meseleye hem yatırımcıyı hem vatandaşını
koruyacak bir anlayışla yaklaşması, düzenlemeleri buna göre gerçekleştirmesi
gerekmektedir.
Bu sebeple, incelenen Kanunun 50 nci maddesinin yeniden değerlendirilmesinde
fayda görülmektedir.
Yayımlanması yukarıda açıklanan gerekçelerle uygun görülmeyen 7193 sayılı “Dijital
Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”, 50 nci maddesinin Türkiye Büyük Millet
Meclisince bir kez daha görüşülmesi için, Anayasanın 89 ve 104 üncü maddeleri
uyarınca ilişikte geri gönderilmiştir.”
Saygılarımızla.
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