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        Ö z e t   B ü l t e n 
        Tarih  : 05.07.2017 

        Sayı  : 2017/35 

  

 

                                                 

 Değerli Müşterimiz; 

 

            

 Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7033 Sayılı Kanun 1 

Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

 

 Anılan Kanunla Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu, Emlak Vergisi 

Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Teknoloji Bölgeleri Geliştirme Kanunu, Sanayi 

Sicil Kanunu ve diğer bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. 

 

1. Hafta Tatili Kanunu Yürürlükten Kaldırılmıştır. 

 

 Hafta tatili günlerinde çalışmaları belediyelerce izne bağlı işyerlerine ruhsat 

verilmesi ve Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı alınması düzenlemeleri 1 

Temmuz 2017 tarihi itibariyle kaldırılmıştır. 

 

2. Mali Mevzuatta Yapılan Değişiklikler Aşağıya Özetle Çıkarılmıştır. 

 

a- Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji 

geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde bulunan arsaların tahsisine ilişkin 

düzenlenen sözleşmeler ve taahhütnameler damga vergisinden istisna edilmiştir. 

 

b- Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji 

geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz(parsellere 

ayırma) 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 tescili işlemleri harçlardan müstesna tutulmuştur. 

 

c- Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji 

geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binaların inşaatlarının sona erdiği 

tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden geçici 

olarak muaf tutulmaktaydı. Düzenlemeyle geçici muafiyet kaldırılarak, artık hiç 

emlak vergisi ödenmeyecektir. 

 

3. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmıştır. 

 

 Kanunla yapılan düzenlemeye göre; 

 

a- 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş sağlığı 

ve güvenliği hizmetleri işverenler veya işveren vekilleri tarafından yürütülecektir. 
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b- 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde sağlık raporları kamu 

hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden alınabilecektir. 

 

c- 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş 

sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesine ilişkin yönetmelik düzenlemesi 

Bakanlıkça yapılacaktır.  

 

d- 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için, iş 

sağlığı ve güvenliği hizmetleri 1 Temmuz 2020 tarihinde başlayacaktır. 6331 Sayılı 

Kanun kapsamında, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin başlama tarihi 1 Temmuz 

2017’den 1 Temmuz 2020’ye üç yıl süreyle ertelenmiştir. 

 

4. Diğer Kanunlardaki Düzenlemeler Aşağıya Başlıklar Halinde 

Çıkarılmıştır. 

 

a- Üreticinin desteklenmesi ve sanayinin geliştirilmesi için sanayi siciline 

kayıtlı işletmelerin elektrik tüketiminde alınan TRT payı tamamen 

kaldırılmıştır.(1.7.2017 tarihi itibariyle) 

 

b- Organize sanayi bölgelerinin tüm faaliyetleri için kredi verilmesi ve söz 

konusu bölgelerin iç ve dış kaynaklardan kullandıkları krediler için kredi faiz 

desteği verilmesiyle, kent içinde kalan sanayi sitelerinin kent dışındaki alanlara 

taşınmasının sağlanması amaçlanmaktadır. 

 

c- Sanayi üniversite arasındaki işbirliğini artırmak amacıyla Yükseköğretim 

Kanununda değişiklikler yapılmıştır. 

 

d- Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi 

mükellefleriyle ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Bu konuda Bakanlar Kurulu ile Maliye 

Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı usul ve esasları belirlemeye yetkili 

kılınmıştır. 

 

 
 

                 Saygılarımızla, 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


