
  
 

 

 

 

 

 Turizm sektöründe katma değer vergisinde indirim uygulaması yapılmalıdır 

Turizm sektöründe katma değer vergisinin indirimli oranda uygulanması yönünde 

turizmciler taleplerini geçen sene dile getirmişlerdi. Avrupa Birliği ülkelerine baktığımızda 

katma değer vergisi oranının, çok büyük kısmında, bazı istisnalar hariç, indirimli oranda 

olduğunu görüyoruz. Standart oran vardır katma değer vergisinde, bir de indirimli oran vardır, 

bu ülkelerde yüzde 7, yüzde 8, yüzde 9, yüzde 6 gibi, indirimli oran neyse turizm sektöründe, 

konaklama hizmetlerinde katma değer vergisinin bu şekilde uygulanmaktadır. Gerçekten, 

Avrupa Birliği ülkeleriyle Türkiye’nin rakibi olan ülkelerle rekabet edebilmesi için bu 

sektördeki katma değer vergisi oranının da onlarla aynı düzeye indirilmesi gerekir. 2006 yılı 

bütçesinde bu indirimin yapılmayacağı anlaşılıyor eğer Sayın Bakan farklı bir açıklamada 

bulunmazsa. Eğer bunun 2006’da gerçekleşme şansı yoksa Bakanlığınızdan, turizm sektörü 

bunu 1.1.2007’den itibaren uygulanmak üzere talep etsin. Ama, bunun Bakanlar Kurulu 

kararı da hemen alınıp şimdi yayımlansın “bu karar 1.1.2007 tarihinde yürürlüğe girer” 

denilsin; herkes, sektör, Maliye Bakanlığı hesabını buna göre yapsın. Turizm Bakanlığı, bu 

indirim talebinin peşini bırakmamalıdır diye düşünüyorum.  

 Devlet, özel tiyatrolara destek vermelidir 

Özel tiyatro seyircisi giderek azalıyor. Tiyatro salonları giderek azalıyor. 1960’larda, 

70’lerde Türkiye’de var olan sayıda tiyatro şimdi yok. 60’ların veya 70’lerin Paris’i ile İstanbul 

kıyaslandığında nüfus, tiyatro sayısı ve tiyatro seyircisinden giderek yapılan bir kıyaslamada, 

o yıllardaki İstanbul’un Paris ölçüsünde olduğu söylenebilir. Ama, artık, 2000’li yıllardaki 

Türkiye’de, özel tiyatroların ayakta kalamadığını, var olana özel tiyatro sayısının da 10 

civarında olduğunu görüyoruz. Özel tiyatroların ayakta kalabilmeleri son derece güç. Vergi 

borçları var, vergi borçlarını ödeyemeyecek durumdalar. Kültür Bakanlığının, önceden 

bütçelerinde özel tiyatrolara yardım adı altında bir ödenek kalemi vardı. Şu anda 

Bakanlığınızın bütçesinde bu ödenek var mıdır, yeteri miktarda mıdır bilemiyorum. Ama, o 

yardım kalemini oldukça geniş tutmak lazım. Eğer, bu konuda, bu bütçede bir önerge vermek 

gerekiyorsa, bunu verelim, iktidar-muhalefet bunu destekleyelim, bu kalemi artıralım. Çünkü, 

özel tiyatrolara, gerçekten, devletten yardım gerekiyor şu dönemde.  
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