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Abstract  
The use of public expenditure, public revenues, public budget and public debt as a means to 
achieve certain economic goals is called the fiscal policy. These instruments were used quite 
carefully for providing fiscal discipline until 2017 in Turkey. However, it is noteworthy that 
the discretionary fiscal policies implemented throughout 2017 were used in the expanding 
direction, unlike in previous years. For this reason, the application of the fiscal policy of 2017 
will be examined by emphasizing the application like tax exception to small business taxation; 
government contribution to Individual Pension Insurance; minimum wage support to private 
sector; tax immunity for young entrepreneurs; attraction center support program; severance 
pay to half-day working mother; extending the term upper limit of housing loans; 
prolongation of the insurance incentive period in some provinces; tax cuts on merging SMEs; 
transfer expenditures to martyr families; removal of SCT on white goods; VAT rate reduction 
in furniture; insurance premium support and income tax support to private sector employers; 
providing interest-free loans to SMEs; credit and debt restructuring for farmers; super 
incentive application; accelerated VAT annuity for exportation; support payments to hazelnut 
producers; bank promotion for pension; postponing premium payments; income tax 
withholding encourage for R&D staff; agricultural support payments; expansion of coverage 
of fuel oil tax immunity to exporters; discount on title deed fees; extension of credit guarantee 
fund; grant support to young farmers; tax reduction for taxpayers who pay tax regularly; 
increasing the contribution rate to investment; restructuring of public receivables. 
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Türkiye’de 2017 Yılı Maliye Politikalarının Değerlendirilmesi 
 
 

Öz 
Devletin birtakım iktisadi amaçlara ulaşabilmek için kamu harcamaları, kamu gelirleri, kamu 
bütçesi ve kamu borçlanmasını bir araç olarak kullanmasına maliye politikası denilmektedir. 
Türkiye’de 2017 yılına kadar mali disiplinin sağlanması amacıyla söz konusu araçlar oldukça 
dikkatli kullanılmıştır. Ancak 2017 yılı boyunca uygulanan iradi maliye politikalarının, 
geçmiş yıllardan farklı olarak, genişletici yönde kullanıldığı dikkat çekmektedir. Bu nedenle 
çalışmamızda basit usulde vergilendirilenlere gelir vergisinde istisna; Bireysel Emeklilik 
Sigortasına devlet katkısı; özel sektöre asgari ücret desteği; genç girişimcilere vergi muafiyeti; 
cazibe merkezlerini destekleme programı; memur anneye yarım gün çalışmadan kıdem 
tazminatı; konut kredilerinin vade üst sınırının uzatılması; bazı illerdeki sigorta teşviki 
süresinin uzatılması; birleşen KOBİ’lere vergi indirimi; şehit ailelerine yapılan transfer 
harcamaları; beyaz eşyada ÖTV’nin kaldırılması; mobilyada KDV oranı indirimi; özel sektör 
işverenlerine sigorta primi desteği ve gelir vergisi desteği; KOBİ’lere faizsiz kredi verilmesi; 
çiftçilere kredi ve borç yapılandırması; süper teşvik uygulaması; ihracata hızlandırılmış KDV 
iadesi; fındık üreticisine destek ödemeleri; emekli maaşına banka promosyonu; sigorta primi 
ödemelerinde öteleme; AR-GE personeline gelir vergisi stopajı teşviki; tarımsal destekleme 
ödemeleri; ihracatçılara uygulanan akaryakıt vergisi muafiyeti kapsamının genişletilmesi; 
tapu harçlarında indirim; kredi garanti fonunun genişletilmesi; genç çiftçilere hibe desteği; 
vergisini düzenli ödeyenlere vergi indirimi; yatırıma katkı oranının artırılması; kamu 
alacaklarının yeniden yapılandırılması gibi uygulamalara ağırlık verilerek 2017 yılı maliye 
politikası uygulamaları incelenecektir. 
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