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SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA YAPILAN BAZI DÜZENLEMELER 

(05.07.2017) 

1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de “7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin 

Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 

yayımlanmıştır. 

 

Kanun ile ülke sanayisinin canlanması, yerli ve yabancı yatırımcılar için yeni sanayi alanları oluşturulması, 

mevcut sanayi alanlarının genişletilmesi, yatırımların bürokratik süreçlere takılmadan hızla hayata 

geçebilmesi, organize sanayi bölgeleri (OSB), endüstri bölgeleri (EB), teknoloji geliştirme bölgeleri (TGB), 

sanayi siteleri (SS) ve serbest bölgelere (SB) ilave Devlet teşviklerinin verilmesi amaçlanmaktadır. Üreticinin 

desteklenmesi ve sanayinin geliştirilmesi için sanayi siciline kayıtlı işletmelerin elektrik tüketiminde alınan 

TRT payının kaldırılması, 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanundan kaynaklanan mali 

yüklerin sonlandırılması; planlı sanayi alanlarında üretim yapan sanayicilerin yukarıdaki desteklere ilave 

olarak tapu ve kadastro harçlarından, damga vergisinden, emlak vergisinden muaf tutulması ve enerji 

giderlerinin azaltılması sonucunda üretim maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanmaktadır. 

Bu kapsamda yapılan değişikliklere aşağıda maddeler halinde değinilmiştir.  

 

1) Arsaların tahsisine ilişkin sözleşme ve taahhütnamelerin damga vergisi istisnası kapsamına 

alınması 

Damga Vergisi Kanunun 7’nci maddesiyle, Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı Tablonun “IV-Ticari ve 

medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümüne eklenen fıkra ile; organize sanayi bölgeleri, serbest 

bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde bulunan arsaların tahsisine 

ilişkin sözleşme ve taahhütnameler damga vergisi istisnası kapsamına alınmıştır. 

 

2) Arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri, bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların 

tahsis sözleşmeleri uyarınca tahsis edilenlere devir ve tescil işlemleri ve bu arsa üzerine inşa edilen 

binaların cins değişikliği işlemlerinin harç istisnası kapsamına alınması 

Değişiklik öncesi metin Değişiklik sonrası metin 

Madde 59– Aşağıda yazılı işlemler harçtan 

müstesnadır: 

 …  

n)Organize sanayi, endüstri veya teknoloji 

geliştirme bölgelerinde yer alan gayrimenkullerin 

ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri. … 

Madde 59 – Aşağıda yazılı işlemler harçtan 

müstesnadır:  

…  

n) Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, 

endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve 

sanayi sitelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz 

veya taksim veya birleştirme işlemleri, söz konusu 

bölgelerde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle 

şerhi gerektiren işlemleri ile bu arsa ve üzerine 

inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescili 

işlemleri ve cins değişikliği işlemleri.  
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3) Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve 

sanayi sitelerinde yer alan binaların emlak vergisinden muaf tutulması 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 

kazançlarının gayri maddi hakların satılması, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, 

istisnadan yararlanılmasına bazı standartlar getirilmesi hususunda Bakanlar Kuruluna yetki 

verilmesi 

Bilindiği üzere, teknoloji geliştirme bölgelerinde uygulanmakta olan kazanç istisnası 4691 sayılı Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2’nci maddesinde düzenlenmiştir. 

 

Bu Kanunun 64’üncü maddesiyle, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2’nci maddesine birinci 

fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen fıkra ile; teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren gelir ve 

kurumlar vergisi mükelleflerinin kazançlarının gayri maddi hakların satılması, devri veya kiralanmasından 

elde edilmesi halinde, istisnadan yararlanılmasına bazı standartlar getirilmesi hususunda Bakanlar 

Kuruluna yetki verilmiştir. 

 

Buna göre, Teknoparkta faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kazançlarının gayri 

maddi hakların satılması, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, istisnadan yararlanılmasını; 

 

 Bu hakların ilgili mevzuat çerçevesinde tescil, kayıt veya bildirim şartına bağlamaya, mükellefin gayri 

maddi hak geliri ve varsa bağlı olduğu grubun satış hasılatına göre tescil şartına bağlı olmaksızın 

belgelendirme usulüne tabi tutmaya, 

 İstisnadan yararlanacak kazancı; bu kazancın elde edilmesine yönelik faaliyetler kapsamında 

gerçekleştirilen nitelikli harcamaların toplam harcamalara oranına isabet eden kısmı ile 

sınırlandırmaya, bu oranı toplam harcama tutarını aşmamak üzere yüzde 30’una kadar artırımlı 

uygulatmaya, 

 Nitelikli ve toplam harcamaları tanımlamaya  

 

Bakanlar Kurulu, bu kapsamda uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 

Değişiklik Öncesi Metin Değişiklik Sonrası Metin 

Madde 4 – 

… 

m)Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan 

vakıflara ait binalar (Vakıf senedindeki cihete tahsis 

edilmek şartiyle)  

Madde 4 – 

… 

m) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan 

vakıflara ait binalar (Vakıf senedindeki cihete tahsis 

edilmek şartiyle) ile organize sanayi bölgeleri, 

serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji 

geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer 

alan binalar; 
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5) TRT Bandrol Ücretleri Uygulamasında Değişiklik Yapılması  

Bu Kanunun 27’nci maddesiyle, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda yapılan 

değişikliklerle TRT bandrol ücretleri uygulamasında değişiklik yapılmıştır. 

 

Buna göre; 

 

 Görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen her türlü cihazlardan bandrol ücreti alınabilecektir. 

 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 4’üncü maddesinde belirtilen 

diğer cihazlar içerisinde yer almakta olan cep telefonları, bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar, taşıtlar, 

uydu alıcıları ve set üstü medya kutuları Kanunda ismen sayılarak, kanun metnine alınmıştır. 

Düzenlemeye göre bandrol oranları;  

 Cep telefonları için %6, 

 Bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar için %2, 

 Taşıtlarda yer alan bandrole tabi cihazların ayrı ayrı tevsik edilememesi halinde, imalatta 

taşıtın satış faturasındaki (özel tüketim vergisi hariç) Katma Değer Vergisi matrahı, ithalatta 

ise gümrük giriş beyannamesindeki (özel tüketim vergisi hariç)  

Katma Değer Vergisi matrahı üzerinden; 

  a. Kara taşıtları için %0,4, 

  b. Diğer taşıtlar için %0,01 

 

 Video görüntü veya ekranına bağlantı yapılmak üzere tasarlanmış olan televizyon alıcıları 

(uydu alıcıları, set üstü medya kutuları dahil) için %10, 

 

 Yukarıda sayılan cihazların dışında kalan ve görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen her türlü 

cihazlar için %10 olacaktır.  

 

 Bandrol ücretinin, cihazların içerisinde yer alan radyo-televizyon alıcısı kısmına isabet eden bedel 

üzerinden değil, cihazın tamamının bedeli üzerinden hesaplanacaktır. 

 Taşıtların üzerinde yer alan cihazların bedellerinin ayrı ayrı tevsik edilememesi halinde taşıta ilişkin 

bandrol ücretinin hesaplanabilmesi için taşıtın özel tüketim vergisi hariç katma değer vergisi 

matrahına esas bedeli üzerinden bandrol ücreti hesaplanacaktır. 
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6) Elektrik Tüketiminde TRT Payı 

Sanayi siciline kayıtlı işletmelerin maliyet yüklerinin azaltılması amacıyla üretime yönelik elektrik 

kullanımlarından kesilen Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu payı kaldırılmıştır. 

Değişiklik Öncesi Metin Değişiklik Sonrası Metin 

Madde 4 – 

 … 

 c) Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan 

lisans sahibi tüzel kişiler, iletim, dağıtım ve 

perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller 

hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış 

bedelinin yüzde ikisi tutarındaki payı (Katma 

Değer Vergisi, diğer vergiler, fon ve paylar ile 

benzeri kesintiler hariç) faturalarında ayrıca 

gösterir ve bu kapsamdaki bedelleri Türkiye 

Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirirler. 

 … 

Madde 4 –  

… 

 c) Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan 

lisans sahibi tüzel kişiler, iletim, dağıtım ve 

perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller 

hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış 

bedelinin (sanayi sicil belgesine sahip sanayi 

işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışı 

hariç) yüzde ikisi tutarındaki payı (Katma 

Değer Vergisi, diğer vergiler, fon ve paylar ile 

benzeri kesintiler hariç) faturalarında ayrıca 

gösterir ve bu kapsamdaki bedelleri Türkiye 

Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirirler. 

 … 

 

Ayrıca bu Kanunun 28’inci maddesiyle, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu’nun 6’ncı 

maddesinin birinci fıkrasında yer alan “cihazın satış bedeli kadar” ibaresi “hesaplanan bandrol ücretinin iki 

katı tutarında” şeklinde değiştirilerek ve aynı fıkranın ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılarak; bandrolsüz 

cihaz satışı yapanlara kesilen cihaz bedeli tutarındaki idari para cezasının bandrol ücretinin iki katı olarak 

düzenlenmesi ve bu cihazları satın alanlara kesilen idari para cezalarının kaldırılması sağlanmıştır. 

 

7) Diğer Hususlar 

 

 Sanayi işletmelerinin her yıl hafta tatili günlerinde çalışabilmek için belediyelerden, hafta sonu 

çalışma ruhsatı alma zorunluluğu kaldırılmıştır. 

 Sanayi Sicili Kanununda yer alan sanayici tanımına bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de 

dahil edilmiştir. 

 OSB vermekle yükümlü olduğu hizmetlerle ilgili olarak katılımcılardan bağış adı altında bedel talep 

edemeyecektir. 

 


