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SİRKÜLER         İstanbul, 11.08.2016  

Sayı: 2016/130        Ref: 4/130 

 

 

Konu:  

6728 SAYILI KANUN İLE EMLAK VERGİSİ KANUNU’NDA VE BELEDİYE 

GELİRLERİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER   

 

6728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun” 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.  

 

1. 6728 Sayılı Kanunun 39. maddesi ile Emlak Vergisi Kanunu’nun (EVK)  “Geçici 

Muaflıklar” başlıklı 5. maddesinin (f) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra 

eklenmiştir. 

 

“g) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar, inşalarının sona erdiği tarihi 

takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.” 

 

Yukarıdaki düzenleme 1.1.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.  

 

2. Kanunun 40. maddesi ile EVK’nun “Geçici Muaflıklar” 15. maddesinin (d) fıkrasından 

sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

 

“e) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunan veya tahsis 

edilen araziler Yatırım Teşvik Belgesi süresince.” 

 

Yukarıdaki düzenleme 1.1.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.  

 

3. Kanunun 41. maddesi ile Belediye Gelirleri Kanunu’nun “İstisnalar” başlıklı Ek-2. 

maddesinin (d) fıkrasında yer alan “Kültür ve Turizm Bakanlığı” ibaresi “Yatırım Teşvik 

Belgesi kapsamında inşa edilen binalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik sonrası ilgili fıkra “d) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatınca teşviki karara bağlanmış otel, 

motel ve benzeri turistik tesisler,” şeklindedir.  

 

4. Kanunun 42. maddesi ile Belediye Gelirleri Kanunu’nun “İmar ile ilgili harçlar” 80. 

maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “7269 sayılı” ibaresi “Yatırım Teşvik Belgesi 

kapsamında inşa edilen yapı ve tesisler, 7269 sayılı” şeklinde değiştirilmiştir. 
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Değişiklik sonrası ilgili fıkra, “Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen yapı ve 

tesisler, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle 

Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Hükümleri uyarınca yapılan yapı ve tesisler ile belediye ve 

mücavir alan sınırları içinde veya dışında inşa edilecek sera ve benzeri örtü altı tarım 

faaliyetinde kullanılmak üzere inşa edilen tesisler, ahır, samanlık, kümes ve hayvan 

barınakları ile yemlik gibi yapı ve tesisler 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca 

alınacak ücretler ile Bina İnşaat Harcı dahil yukarıda sayılan Harçlardan müstesnadır.” 

şeklindedir.  

 

6728 sayılı Kanun ile Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanunu’nda yapılan değişiklikler 

ile, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak yatırım 

teşvik belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen 

kâğıtlar, münhasıran yatırım döneminde belge kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi 

hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kâğıtlar, belge kapsamında sabit 

kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, 

teminatlar ve bu mahiyetteki kâğıtlar ile söz konusu yatırımlara yönelik danışmanlık ve teknik 

müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, bu kağıtlarla ilgili 

işlemler de harçlardan istisna edilmiştir.  

 

Yukarıda açıkladığımız Emlak Vergisi Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanunu’nda yer verilen 

istisnalar ve geçici muaflıklar da dikkate alındığında, Yatırım Teşvik Belgeli yatırımlarda 

mevcut vergisel desteklere ilaveten ciddi tutarlarda yeni vergisel destekler de sağlanmış 

olmaktadır.   

 

6728 sayılı Kanun metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.  

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160809-1.pdf 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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