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SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ 
HAKKINDA KANUN YAYIMLANDI. 

7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Hakkında 
Kanun” 01 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 

1. Sanayi Sicili Kanunu’nda yapılan düzenlemeler 

 

 Yapılan değişiklikle sanayi işletmesi tanımına “Bilişim Teknolojisi ve Yazılım 

Üreten işletmeler” de girmiştir. 

 Sanayi işletmelerine üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt 

olma zorunluluğu getirilmiştir. 

 Yeni açılan sanayi işletmeleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tanzim 

kılınacak beyannameleri faaliyete başladıkları tarihten itibaren 2 ay içinde 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına elektronik ortamda gönderecektir. 

 Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline 

kaydolmayanlardan 01.07.2017 tarihinden itibaren 1 yıl içinde (01.07.2018) 

sanayi siciline kaydolup sanayi sicil belgesi alanlar hariç, bu tarihe kadar 

kaydolmayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır. 

 

2. Damga Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemeler 

“Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji 

geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde bulunan arsaların tahsisine ilişkin olarak 

düzenlenen sözleşmeler ve taahhütnameler” damga vergisi istisnası kapsamına 

alınmıştır. 

3. Harçlar Kanunu’nda yapılan düzenlemeler 

Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji 

geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan;  

 Arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri, 

 Bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis sözleşmeleri uyarınca tahsis 

edilenlere devir ve tescil işlemleri, 

 Bu arsa üzerine inşa edilen binaların cins değişikliği işlemleri,  

 

harç istisnası kapsamına alınmıştır. 

 

4. Emlak Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemeler 
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“Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji 

geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar” emlak vergisinden muaf 

tutulmuştur. 

 

5. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu’nda yapılan 

düzenlemeler 

Sanayi İşletmelerinde TRT Payı Kaldırılmıştır 

Sanayi siciline kayıtlı işletmelerin maliyet yüklerinin azaltılması amacıyla üretime 

yönelik elektrik kullanımlarından kesilen Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu payı 

kaldırılmıştır. 

 

TRT Bandrol Ücretleri Uygulamasında Değişiklik Yapılmıştır 

Cep telefonları, bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar, taşıtlar, uydu alıcıları ve set 

üstü medya kutuları ismen ve bandrol oranları ile kanun metnine alınmıştır. Buna göre 

bandrol oranları aşağıdaki gibi olacaktır. 

 Cep telefonları için %6 

 Bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar için %2 

 Taşıtlarda yer alan bandrole tabi cihazların ayrı ayrı tevsik edilememesi hâlinde, 

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 dâhil) için %10 

 Yukarıda sayılan cihazların dışında kalan ve görsel ve/veya işitsel yayınları 

alabilen her türlü cihazlar için %10 

 

Cihaz ifadesi “asli fonksiyonu farklı olsa dahi dâhili tuner, internet veya başka 

bir yolla ilave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın her türlü görsel 

ve/veya işitsel yayınları alabilen cihazın bütününü ifade eder” şeklinde 

tanımlanmıştır. 

 

Bandrolsüz Cihaz Satışında Uygulanacak İdari Para Cezası 

Bandrolsüz cihaz satışı yapanlara bandrol ücretinin 2 katı kadar idari para cezası 

kesilecek, bu cihazları satın alanlara idari para cezası uygulanmayacaktır. 
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6. İmar Kanunu’nda yapılan düzenlemeler 

Mekânsal strateji planları, çevre düzeni planları ve 1/25.000 ölçekli nazım imar 

planlarında; organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, sanayi sitesi ve teknoloji 

geliştirme bölgesine ilişkin kararların alınması ve bu kararlarda değişiklik yapılması 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uygun görüşüne tabi olacaktır. 

7. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 

Kurulması Hakkında Kanunu’nda yapılan düzenlemeler 

 

 Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonunun yıllık safi gelirinin %2 nispetinde 

aidat ödeyecektir. 

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yıllık safi gelirinin %2 oranında aidat 

ödeyecektir. 

 ‘’Organize sanayi bölgeleri müteşebbis heyetlerince yapılan arsa satış 

hasılatlarının yüzde 1’i oranında ayrılacak pay” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

 
8. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nda yapılan düzenlemeler 

OSB Alanı İçerisinde Yer Alan Arsaların Devri 

 OSB alanı içinde Hazine veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerin 

bulunması hâlinde; bu araziler, talep edilmesi ve başkaca bir sakıncası 

bulunmaması durumunda, 5084 sayılı Kanunun 2/1-(b) maddesi kapsamındaki 

illerde bedelsiz devredilir.  

 Diğer illerde ise 492 sayılı Harçlar Kanununun 63. maddesinde yer alan harca esas 

değerleri üzerinden peşin veya taksitle ödenmek üzere OSB’lere satılır. 

 
OSB Organlarında Görev Tanımı 

 OSB organlarında görev alanlar, vali hariç diğer OSB’lerin organlarında görev 

alamayacaklardır. 

 

Denetim Kurulu Üyeleri Görev Süresi 

 Denetim kurulu üyeleri 4 yıl için seçileceklerdir. 

 

OSB Gelirlerinin Kanuni Durumu 

 Su, elektrik ve doğalgaz gelirleri haczedilemeyecek ve amacı dışında 

kullanılamayacaktır. 
 

OSB’lerde Bağış Toplama Yasağı 

 OSB vermekle yükümlü olduğu hizmetlerle ilgili olarak katılımcılardan bağış adı 

altında bedel talep edemeyecektir. 
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Müteşebbis Heyette Temsilci Bulundurma 

 OSB’nin kuruluşuna katılacak kurum ve kuruluşlar, müteşebbis heyette 

bulunduracakları her bir temsilci için 100.000 TL’den az olmamak üzere 

belirleyecekleri meblağı il özel idaresi, il özel idaresi bulunmayan illerde yatırım 

izleme ve koordinasyon başkanlığı adına açılan banka hesabına yatıracaktır.  

 100.000 TL olan alt sınır, her yıl yeniden değerleme oranında artırılacaktır. Bu 

şekilde il özel idaresi, il özel idaresi bulunmayan illerde yatırım izleme ve 

koordinasyon başkanlığı hesabına yatırılan meblağ, OSB tüzel kişilik kazandığında 

OSB’ye devredilebilecektir. 

 
OSB’lere Kredi ve Kredi Faiz Desteği 

 OSB’lere faaliyetleri için gerekli olan ve Bakanlıkça uygun görülecek projeler için 

kredi ve kullandıkları krediler için Bakanlıkça kredi faiz desteği verilebilecektir. 
 

Arsa Satışlarında Bilgi Paylaşımı Mecburiyeti 

 Arsa satışları müteşebbis heyetin belirleyeceği prensipler içerisinde yönetim 

kurulunun yetki ve sorumluluğu ile gerçekleştirilir ve Bakanlığa satışı takip eden 

ayın ilk haftası içerisinde bilgi verilecektir. 

 

Parsel Birim Maliyeti Hesaplaması 

 Parsel birim maliyeti; altyapısı tamamlanmış ve işletmeye geçmiş OSB’nin muhasebe 

kayıtlarındaki kamulaştırma, altyapı inşaatı, arıtma tesisi maliyeti, genel idare 

giderleri ve yatırım ile ilgili cari giderlerden oluşan toplam yatırım tutarının 213 

sayılı Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı ile güncellenerek toplam 

sanayi alanına bölünmesiyle hesaplanır.  

 Bulunan birim maliyetinin %25 fazlasını geçmemek üzere parsel birim satış fiyatı 

belirlenir.  

 Altyapı yatırımları devam eden OSB’lerde yatırım tutarları ve diğer masraflar 

tahmini olarak hesaplanır ve kalan harcamalar için taahhütname alınır. Bu şekilde 

hesaplanan parsel birim maliyeti sonraki yıllar için yeniden değerleme oranlarına 

göre güncellenir. 

 

OSB Kurullarında göre yapan Üyelere Huzur Hakkı Ödemesi 

 Müteşebbis heyet ile yönetim ve denetim kurullarının üyelerine, müteşebbis heyet 

tarafından tespit edilen tutarda huzur hakkı ödenebilir.  

 Ödenecek bu huzur hakkının aylık toplam tutarı, her yıl Yüksek Planlama Kurulunca 

belirlenen kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu başkan 

ve üyelerine ödenen net aylık ücreti aşamaz. 

 Aynı OSB organlarında birden fazla görevi bulunanlara, bu görevlerinden sadece biri 

için huzur hakkı ödenir. 
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OSB Alanı İçerisinde Elektrik Üretim Tesisi Kurulması 

 OSB’ler, Bakanlıktan izin almak kaydıyla ayrı şirket kurma şartı aranmaksızın OSB 

alanı içerisinde öncelikle kendi ihtiyacı olmak üzere elektrik üretim tesisleri kurma 

ve işletme hakkına sahiptir. OSB’deki katılımcıların elektrik üretim tesisleri kurması 

ve işletmesi OSB iznine tabidir. 

 

OSB’de Alt Yapı İhtiyaçlarının Karşılanması 

 OSB’de yer alan kuruluşlar, altyapı ihtiyaçlarını OSB’nin tesislerinden karşılamak 

zorundadır. 

 

OSB’lere Sağlanan Muafiyet ve Destekler 

 OSB tüzel kişiliği, bu Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, 

resim ve harçtan muaftır. 

OSB’lerde Atık Su Bedeli 

 Atık su arıtma tesisi işleten bölgelerden, belediyelerce atık su bedeli 

alınamayacaktır. 

 

OSB ve OSBÜK’lerde Bilgi Verme Mecburiyeti 

 OSB’lerin ve OSBÜK’ün organlarının üyeleri ile personeli, Bakanlığın talebi üzerine 

her türlü belge, defter, kayıt ve bilgileri ibraz etmek ve örneklerini noksansız, 

istenilen süre içerisinde ve gerçeğe uygun olarak vermek, para ve para 

hükmündeki evrakı göstermek, bunların sayılmasına ve incelenmesine yardımcı 

olmak, yazılı bilgi taleplerini karşılamak, denetimde her türlü yardım ve 

kolaylığı göstermekle yükümlüdür. 

 Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen OSB organ üyelerinden 

kamu görevlisi olmayanlar ile OSBÜK organ üyeleri, 5.000 TL idari para cezasıyla, 

kamu görevlisi olanlar ilgili mevzuat hükümlerine göre cezalandırılır. 

 

OSB’lerin Aidat Ödeme Zorunluluğu 

 Tüzel kişilik kazanan tüm OSB’lerin, OSBÜK’e üyeliği ve belirlenen aidatı ödemeleri 

zorunludur. 

 

Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Parsel Tahsisi 

 Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen il ve ilçelerdeki OSB’lerde yer alan parseller 

tamamen veya kısmen bedelsiz tahsis edilebilecektir. 

 

Yurt Dışında OSB Kurulması 

 

 OSB tüzel kişiliklerinin veya Türkiye’de yerleşik şirketlerin yetkili organlarınca karar 

alınması hâlinde yurtdışında OSB kurulmasına, kurulmuş olanlara ortak 

olunmasına ve bu OSB’lerin işletilmesine Bakanlar Kurulunca izin verilebilecektir. 
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9. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda yapılan düzenlemeler 

Temel Bilimler Mezunu Personellere Ücret Desteği 

 Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam 

eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarının, bu personelin her birine ödedikleri 

aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, 2 

yıl süreyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten 

karşılanacaktır. 

 Her bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasına sağlanacak destek, ilgili ayda 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında istihdam edilen toplam personel sayısının 

%10’unu geçemeyecektir.  

 Bu destek, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketlerinde istihdam edilen temel 

bilimler mezunu Ar-Ge personeline de aynen uygulanacaktır. 

 

 

Gayri Maddi Hakların Satışı, Devri veya Kiralanmasından Elde Kazançlara 

İstisna Uygulaması 

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 % 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. 

10. Yapı Denetimi Hakkında Kanunu’nda yapılan düzenlemeler 

Yapı Denetim Hizmetlerinde İndirim 

 Yapı denetim hizmetleri karşılığında yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet 

bedeli, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Organize Sanayi 

Bölgeleri, Serbest Bölgeler ve Sanayi Siteleri onaylı sınırı içerisinde yer alan tüm 

yapılar için %75 indirimli olarak uygulanacaktır. 

 

11. Endüstri Bölgeleri Kanunu’nda yapılan düzenlemeler 

Endüstri Bölgelerinin Kurulması Amacıyla Yapılacak Yer Seçimi 
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 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kurum ve kuruluşların veya yönetici şirketin 

başvurusuna istinaden veya resen yer seçimi yapmak suretiyle endüstri bölgelerinin 

kurulması önerisinde bulunabilecektir. 

 Bakanlığın önerisi üzerine Kurulca belirlenen yerlerde, Bakanlar Kurulunca endüstri 

bölgelerinin kurulmasına izin verilebilecektir. 

 Kurul kararının Bakanlar Kuruluna sunulmasından önce yönetici şirketin kurulmuş 

olması zorunludur.  

 Endüstri bölgelerinin kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları Resmî Gazetede 

yayımlanır. 

 Endüstri bölgesi olarak belirlenen alanlar hiçbir şekilde başka amaçlarla 

kullanılamayacak ve bu husus tapu kütüğüne şerh edilecektir. 

 Endüstri bölgesi olarak ilân edilen alanlardaki araziler kamulaştırılarak Hazine adına 

tescil edilecek ve Maliye Bakanlığı tarafından endüstri bölgesi olarak kullanılmak 

üzere Bakanlığa tahsisi yapılacaktır. 

 Endüstri bölgelerinin kurulması için gerekli kamulaştırma bedeli ve altyapı ile ilgili 

giderler Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanacaktır. 

Endüstri Bölgelerinde Yatırım Yapacak Yerli ve Yabancı Yatırımcılara Ön Yer 

Tahsisi 

 Endüstri bölgelerinde yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı gerçek ve tüzel 

kişilerin Bakanlığa başvurusu üzerine, ön yer tahsisi yapılacaktır.  

 Ancak altyapı ile ilgili giderlerin yönetici şirket tarafından karşılandığı endüstri 

bölgelerinde yer alacak yatırımcılar, ön yer tahsisi için yönetici şirkete başvuracaktır.  

 Yönetmelikte düzenlenen esaslar çerçevesinde yönetici şirket tarafından belirlenen 

yatırımcılara, Bakanlıkça ön yer tahsisi yapılacaktır. 

 

Endüstri Bölgeleri’nde Atık Su Bedeli 

 Atık su arıtma tesisi işleten endüstri bölgelerinden, belediyelerce atık su bedeli 

alınmaz. 

 

Özel Endüstri Bölgeleri 

 Üzerinde kurulu sanayi tesisi bulunan, arazi alanı 150.000 metrekareden büyük, 

kurulduğu dönemde geçerli olan imar plânları uyarınca gerekli izinleri alarak 

faaliyete geçmiş ve yeni yapılacak yatırım yeri için en az 50.000 metrekare tevsi 

imkânı sağlayan alanlar veya üzerinde kurulu sanayi tesisi bulunmayan, 200.000 

metrekareden büyük alanlar gerçek ya da tüzel kişilerin başvurusu, Kurulun 

uygun görüşü ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca özel endüstri bölgesi 

olarak ilan edilecektir. 

 Özel endüstri bölgesi ilan edilecek alanlarda; 

a. Gerçekleştirme süresi beş yılı geçmemek üzere 213 sayılı Kanun uyarınca 

Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre 
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güncellenmek kaydıyla en az 400 milyon TL tutarında yeni yatırım 

taahhüdünde bulunulması, 

b. Başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişilerin, önerilen alanın en az %51’inin 

mülkiyetine ve/veya varsa süreleri ile sınırlı olmak kaydıyla irtifak hakkına 

veya kullanma iznine sahip olması, 

c. Yeni yatırıma ilişkin “ÇED Olumlu” kararı veya “ÇED Gerekli Değildir” 

kararının alınmış olması şartları aranmaktadır. 

 Özel endüstri bölgesi ilan edilecek alanlarda yatırıma başlanmış ancak 

tamamlanmamış olan yatırımlar da yeni yatırım olarak değerlendirilerek taahhüt 

kapsamına alınacaktır. 

 Özel endüstri bölgesi olarak ilan edilen alanlar hiçbir şekilde başka amaçlarla 

kullanılamayacaktır. 

 Özel endüstri bölgeleri içerisinde yer alacak yatırımcılar Bakanlık tarafından 

onaylanan ruhsat ve izinlere ilişkin harçlardan muaftır. 

 Verilen beş yıllık taahhüt süresi içerisinde yatırımın gerçekleşmemesi durumunda 

gecikmenin gerekçeleri Kurulca değerlendirilecek ve gerekirse bu süre bir defaya 

mahsus olmak üzere bir yıl uzatılabilecektir. 

 

12. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yapılan düzenlemeler 

 

Sağlık Raporunun Alınabileceği Merciler 

 6331 sayılı Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, 50’den az çalışanı 

bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile 

hekimlerinden de alınabilecektir. 

 

Saygılarımızla, 


