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Tarih 04.07. 2017 

Konu 7033 Sayılı Kanun Resmi Gazetede yayınlandı. 

Sirküler No   MDYMM/2017/32 

 

 

 

KONU :  7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hk. 

AÇIKLAMA :   

7033 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler aşağıda kısaca açıklanmıştır.  

 

Emlak Vergisi Kanunu:   

7033 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi 

Kanununun 4 üncü maddesinin (m) fıkrasına parantez içi ibareden sonra gelmek üzere “ile organize 

sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi 

sitelerinde yer alan binalar” ibaresi eklenmiş ve aynı Kanunun 11 inci maddesi ile 1319 sayılı 

Kanunun 5 inci maddesinin (f) fıkrası yürürlükten kaldırılmış olup yapılan düzenleme ile organize 

sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi 

sitelerinde yer alan binalara daimi emlak vergisi muafiyeti sağlanmıştır.  

  

Belediye Gelirleri Kanunu:   

7033 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun 

yürürlükten kaldırıldığından aynı Kanunun 12 nci maddesi ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı 

Belediye Gelirleri Kanununun 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hafta tatili ve ulusal” 

ibaresi “Ulusal” şeklinde değiştirilmiş olup yapılan düzenleme ile 2464 sayılı Kanunun 58 inci 

maddesi, “Ulusal bayram günlerinde çalışmaları belediyelerce izne bağlı işyerlerine ruhsat 

verilmesi, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcına tabidir.” olarak düzenlenmiştir.   

  

Damga ve Harçlar Kanunu:  
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Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve 

sanayi sitelerinde bulunan arsaların tahsisine ilişkin olarak düzenlenen sözleşme ve 

taahhütnamelere damga vergisi istisnası sağlanmasına ve söz konusu bölgelerde yer alan 

gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri, arsaların tahsisi nedeniyle şerhi 

gerektiren işlemleri ile bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescili 

işlemleri ve cins değişikliği işlemlerine harç istisnası sağlanmasına ilişkin hükümler içeren 

01/07/2017 tarihli ve 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 01/07/2017 

tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, Kanunun 7 ve 8 inci maddeleri yayım 

tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

 

Söz konusu Kanuna ulaşmak için tıklayınız. 

 

İletişim: Metin DURAN info@metinduran.com 

 Yeminli Mali Müşavir 90-212-356 25 95 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Uyarı:  

Bu sirkülerde yer alan açıklamalar genel nitelikte olup bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu 

genel nitelikli açıklamalara dayanılarak yapılacak işlemlerle ilgili olarak müşavirliğimizin her 

hangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Özel durumlarla ilgili olarak lütfen müşavirliğimiz ile 

temas kurunuz. 

 

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Kanunlar/7033.pdf

