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Geçici Muafl›klar

Madde 5- (1610 say›l› Kanunun 2'nci maddesiyle de¤iflen
flekli). a) Mesken olarak kullan›lan bina veya apartman
dairelerinin 50.000 liradan az olmamak üzere vergi de¤erinin
1/4'ü, inflalar›n›n sona erdi¤i y›l› takibeden bütçe y›l›ndan
itibaren 5 y›l süre ile geçici muafiyetten faydaland›r›l›r.

Geçici Muafl›klar

Madde 5- (1610 say›l› Kanunun 2'nci maddesiyle de¤iflen
flekli). a) Mesken olarak kullan›lan bina veya apartman
dairelerinin (5281 Say›l› Kanun’un 44/a’nc› maddesi ile
de¤ifltirilen ibare. Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli
olmak üzere 31/12/2004) 2.500 Yeni Türk Liras›ndan az
Bu binalar›n, bina apartman ise dairelerin, mesken olarak olmamak üzere vergi de¤erinin 1/4'ü, inflalar›n›n sona erdi¤i
kullan›lmas› flartiyle, sat›nalma veya sair suretle iktisab y›l› takibeden bütçe y›l›ndan itibaren 5 y›l süre ile geçici
olunmas› halinde de yukardaki muafl›k hükmü kalan süre için muafiyetten faydaland›r›l›r.
uygulan›r.
Bu binalar›n, bina apartman ise dairelerin, mesken olarak
Mevcut binalara ilave yap›lmas› halinde, 33'üncü maddenin (1) kullan›lmas› flartiyle, sat›nalma veya sair suretle iktisab
say›l› bendine göre beyan edilen de¤erden bu k›sma isabet eden olunmas› halinde de yukardaki muafl›k hükmü kalan süre için
de¤er için, yukar›da yaz›l› muafiyet ayn› flart ve süre ile uygulan›r.
uygulan›r.

Mevcut binalara ilave yap›lmas› halinde, 33'üncü maddenin (1)
Binan›n, bina apartman ise dairenin, k›smen veya tamamen say›l› bendine göre beyan edilen de¤erden bu k›sma isabet eden
mesken olarak kullan›lmamas› halinde bu binaya veya daireye de¤er için, yukar›da yaz›l› muafiyet ayn› flart ve süre ile
tan›nm›fl bulunan muafiyet bu halin vukubuldu¤u y›l› takibeden uygulan›r.
bütçe y›l›ndan itibaren düfler.
Binan›n, bina apartman ise dairenin, k›smen veya tamamen

AÇIKLAMA

Maddelerde yer alan bir tutar Yeni Türk liras› olarak yeniden belirlenmektedir.
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b) Turizm Endüstrisini Teflvik Kanunu hükümleri dairesinde
turizm müessesesi belgesi alm›fl olan Gelir veya Kurumlar
Vergisi mükelleflerinin ad› geçen kanunda yaz›l› maksatlara
tahsis ettikleri ve iflletmelerine dahil binalar›, inflalar›n›n sona
erdi¤i veya mevcut binalar›n bu maksada tahsisi halinde turizm
müessesesi belgesinin al›nd›¤› y›l› takip eden bütçe y›l›ndan
itibaren 5 y›l süre ile geçici muafiyetten faydaland›r›l›r.

mesken olarak kullan›lmamas› halinde bu binaya veya daireye
tan›nm›fl bulunan muafiyet bu halin vukubuldu¤u y›l› takibeden
bütçe y›l›ndan itibaren düfler.

b) Turizm Endüstrisini Teflvik Kanunu hükümleri dairesinde
turizm müessesesi belgesi alm›fl olan Gelir veya Kurumlar
Vergisi mükelleflerinin ad› geçen kanunda yaz›l› maksatlara
tahsis ettikleri ve iflletmelerine dahil binalar›, inflalar›n›n sona
c) Deprem, su basmas›, yang›n gibi tabii afetler sebebiyle erdi¤i veya mevcut binalar›n bu maksada tahsisi halinde turizm
binalar› yanan, y›k›lan veya kullan›lmaz hale gelen veya yang›n, müessesesi belgesinin al›nd›¤› y›l› takip eden bütçe itibaren 5
su bask›n›, yer kaymas›, kaya düflmesi, ç›¤ ve benzeri (deprem y›l süre ile geçici muafiyetten faydaland›r›l›r.
hariç) afetlerle zarar görmesi muhtemel yerlerdeki binalar›n c) Deprem, su basmas›, yang›n gibi tabii afetler sebebiyle
vergi mükellefleri taraf›ndan afetin vukubuldu¤u veya afete binalar› yanan, y›k›lan veya kullan›lmaz hale gelen veya
maruz bulundu¤unun yetkili kuruluflça tebli¤i tarihinden yang›n, su bask›n›, yer kaymas›, kaya düflmesi, ç›¤ ve benzeri
itibaren en geç 5 y›l içinde afetin vukubuldu¤u yerde veya kamu (deprem hariç) afetlerle zarar görmesi muhtemel yerlerdeki
kurulufllar›nca gösterilen yerlerde infla edilen binalar inflalar›n›n binalar›n vergi mükellefleri taraf›ndan afetin vukubuldu¤u
sona erdi¤i y›l›, kamu kurulufllar›nca ilgili kanunlar›na göre infla veya afete maruz bulundu¤unun yetkili kuruluflça tebli¤i
olunup hak sahiplerine teslim edilen binalar devredildikleri y›l› tarihinden itibaren en geç 5 y›l içinde afetin vukubuldu¤u yerde
takibeden bütçe y›l›ndan itibaren 10 y›l süre ile geçici veya kamu kurulufllar›nca gösterilen yerlerde infla edilen
muafiyetten faydaland›r›l›r. (Bu halde, bu maddenin (a) f›kras› binalar inflalar›n›n sona erdi¤i y›l›, kamu kurulufllar›nca ilgili
hükmü uygulanmaz.) fiu kadar ki, kamu kurulufllar›nca afet kanunlar›na göre infla olunup hak sahiplerine teslim edilen
bölgesi oldu¤u nedeniyle inflaat yasa¤› konulan yerlerde yap›lan binalar devredildikleri y›l› takibeden bütçe y›l›ndan itibaren 10
binalar için bu muafiyet uygulanmaz.
y›l süre ile geçici muafiyetten faydaland›r›l›r. (Bu halde, bu
Muafiyetten faydalanacak mükellefler, ‹mar ve ‹skan maddenin (a) f›kras› hükmü uygulanmaz.) fiu kadar ki, kamu
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Bakanl›¤›ndan veya bu Bakanl›¤›n yetkili k›ld›¤› kurulufllardan kurulufllar›nca afet bölgesi oldu¤u nedeniyle inflaat yasa¤›
afete maruz kald›klar›na dair alacaklar› bir belgeyi vergi konulan yerlerde yap›lan binalar için bu muafiyet uygulanmaz.
dairesine ibraz etmeye mecburdurlar.
Muafiyetten faydalanacak mükellefler, ‹mar ve ‹skan
d) Fuar, sergi ve panay›r yerlerinde infla edilen binalar (bu Bakanl›¤›ndan veya bu Bakanl›¤›n yetkili k›ld›¤› kurulufllardan
yerlerin aç›k bulunmad›¤› zamanlarda da kullan›lanlar hariç), afete maruz kald›klar›na dair alacaklar› bir belgeyi vergi
bu maksada tahsis edildikleri süre için vergiden muaft›r.
dairesine ibraz etmeye mecburdurlar.
e) Planlama teflkilat›nca tespit ve tayin edilen geri kalm›fl
bölgelerde infla edilen s›nai tesisler, inflalar›n›n sona erdi¤i y›l›
takibeden bütçe y›l›ndan itibaren 5 y›l süre ile geçici
muafiyetten faydaland›r›l›r.
f) (3365 say›l› Kanunun 4'üncü maddesiyle eklenen f›kra)
Organize sanayi bölgeleri ile sanayi ve küçük sanat sitelerindeki
binalar, inflalar›n›n sona erdi¤i tarihi takip eden bütçe y›l›ndan
itibaren 5 y›l süre ile geçici muafiyetten faydaland›r›l›r.

Yukar›da (a), (b), (c) ve (d) f›kralar›nda yaz›l› muafiyetlerden
istifade için, mezkur f›kralarda yaz›l› hallerin vukuunda,
keyfiyetin bütçe y›l› içinde ilgili vergi dairesine bildirilmesi
flartt›r. Ancak, bu olaylar bütçe y›l›n›n son üç ay› içinde
vukubuldu¤u takdirde bildirim, olay›n vukubuldu¤u tarihten
itibaren üç ay içinde yap›l›r.

d) Fuar, sergi ve panay›r yerlerinde infla edilen binalar (bu
yerlerin aç›k bulunmad›¤› zamanlarda da kullan›lanlar hariç),
bu maksada tahsis edildikleri süre için vergiden muaft›r.
e) Planlama teflkilat›nca tespit ve tayin edilen geri kalm›fl
bölgelerde infla edilen s›nai tesisler, inflalar›n›n sona erdi¤i y›l›
takibeden bütçe y›l›ndan itibaren 5 y›l süre ile geçici
muafiyetten faydaland›r›l›r.
f) (3365 say›l› Kanunun 4'üncü maddesiyle eklenen f›kra)
Organize sanayi bölgeleri ile sanayi ve küçük sanat
sitelerindeki binalar, inflalar›n›n sona erdi¤i tarihi takip eden
bütçe y›l›ndan itibaren 5 y›l süre ile geçici muafiyetten
faydaland›r›l›r.

Yukar›da (a), (b), (c) ve (d) f›kralar›nda yaz›l› muafiyetlerden
istifade için, mezkur f›kralarda yaz›l› hallerin vukuunda,
Süresinde bildirimde bulunulmazsa muafiyet, bildirimin keyfiyetin bütçe y›l› içinde ilgili vergi dairesine bildirilmesi
yap›ld›¤› y›l› takibeden bütçe y›l›ndan muteber olur. Bu flartt›r. Ancak, bu olaylar bütçe y›l›n›n son üç ay› içinde
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takdirde bildirimin yap›ld›¤› bütçe y›l›n›n sonuna kadar geçen vukubuldu¤u takdirde bildirim, olay›n vukubuldu¤u tarihten
y›llara ait muafiyet hakk› düfler. (Köylerdeki inflaat için itibaren üç ay içinde yap›l›r.
bildirimde bulunulmaz.)
Süresinde bildirimde bulunulmazsa muafiyet, bildirimin
yap›ld›¤› y›l› takibeden bütçe y›l›ndan muteber olur. Bu
takdirde bildirimin yap›ld›¤› bütçe y›l›n›n sonuna kadar geçen
y›llara ait muafiyet hakk› düfler. (Köylerdeki inflaat için
bildirimde bulunulmaz.)
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Madde 43/4-b Nispet

Madde 8- (4736 say›l› Kanunun 4/A maddesiyle de¤iflen
f›kra,Geçerlilik; 01.01.2002 Yürürlük; 19.01.2002) Bina
vergisinin oran› meskenlerde binde bir, di¤er binalarda ise
binde ikidir. Bu oranlar, 3030 say›l› Kanunun uyguland›¤›
büyük flehir belediye s›n›rlar› ve mücavir alanlar içinde % 100
art›r›ml› uygulan›r. Bakanlar Kurulu, vergi oranlar›n› yar›s›na
kadar indirmeye veya üç kat›na kadar art›rmaya yetkilidir.

Nispet

Madde 8- (4736 say›l› Kanunun 4/A maddesiyle de¤iflen
f›kra, Geçerlilik; 01.01.2002 Yürürlük; 19.01.2002) Bina
vergisinin oran› meskenlerde binde bir, di¤er binalarda ise
binde ikidir. Bu oranlar, 3030 (5281 say›l› Kanunun 43/4-b
Maddesiyle de¤iflen ibare 5216 Say›l› Kanunun) Geçerlilik;
01.01.2005 Yürürlük; 31/12/2004 say›l› Kanunun uyguland›¤›
büyük flehir belediye s›n›rlar› ve mücavir alanlar içinde % 100
(4962 say›l› Kanunun 15' inci maddesiyle de¤iflen f›kra art›r›ml› uygulan›r. Bakanlar Kurulu, vergi oranlar›n› yar›s›na
Yürürlük; 07.08.2003) Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla kadar indirmeye veya üç kat›na kadar art›rmaya yetkilidir.
mükellef kimsesi olup onsekiz yafl›n› doldurmam›fl olanlar hariç (4962 say›l› Kanunun 15' inci maddesiyle de¤iflen f›kra
olmak üzere hiçbir geliri olmad›¤›n› belgeleyenlerin, gelirleri Yürürlük; 07.08.2003)Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla
münhas›ran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlar›ndan mükellef kimsesi olup onsekiz yafl›n› doldurmam›fl olanlar
ald›klar› ayl›ktan ibaret bulunanlar›n, gazilerin, flehitlerin dul ve hariç olmak üzere hiçbir geliri olmad›¤›n› belgeleyenlerin,
yetimlerinin Türkiye s›n›rlar› içinde brüt 200 m_’yi geçmeyen gelirleri münhas›ran kanunla kurulan sosyal güvenlik
tek meskeni olmas› (intifa hakk›na sahip olunmas› hali dahil) kurumlar›ndan ald›klar› ayl›ktan ibaret bulunanlar›n, gazilerin,
halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlar›n› s›f›ra kadar flehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye s›n›rlar› içinde brüt 200
indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukar›da belirtilenlerin tek m_’yi geçmeyen tek meskeni olmas› (intifa hakk›na sahip

AÇIKLAMA

Maddede yer alan 3030 say›l› Büyükflehir Belediyelerinin Yönetimi Hakk›nda Kanunun yürürlükten kald›r›lmas› ve 5216 say›l›
Büyükflehir Belediyesi Kanunun yürürlü¤e girmesi nedeniyle ibare de¤ifliklikleri yap›lmaktad›r.
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Madde 43/4-b meskene hisse ile sahip olmalar› halinde hisselerine ait k›s›m olunmas› hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi
hakk›nda da uygulan›r. Muayyen zamanda dinlenme amac›yla
kullan›lan meskenler hakk›nda bu hüküm uygulanmaz. Geliri
olmad›¤›n› belgelemenin usul ve esaslar›n› belirlemeye Maliye
Bakanl›¤› yetkilidir.

oranlar›n› s›f›ra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm,
yukar›da belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmalar›
halinde hisselerine ait k›s›m hakk›nda da uygulan›r. Muayyen
zamanda dinlenme amac›yla kullan›lan meskenler hakk›nda bu
Yeni infla edilen bina veya binalar›n vergisi, arsas›n›n (veya arsa hüküm uygulanmaz. Geliri olmad›¤›n› belgelemenin usul ve
pay›n›n) vergisinden az olamaz. (4962 say›l› Kanunun 15' inci esaslar›n› belirlemeye Maliye Bakanl›¤› yetkilidir.
maddesiyle eklenen cümle Yürürlük; 07.08.2003) Bu hüküm Yeni infla edilen bina veya binalar›n vergisi, arsas›n›n (veya
binalar›n inflalar›n›n sona erdi¤i y›l› takip eden bütçe y›l›ndan arsa pay›n›n) vergisinden az olamaz. (4962 say›l› Kanunun
itibaren dört y›l uygulan›r.
15' inci maddesiyle eklenen cümle Yürürlük; 07.08.2003)
Bu hüküm binalar›n inflalar›n›n sona erdi¤i y›l› takip eden bütçe
y›l›ndan itibaren dört y›l uygulan›r.

179

5281
SAYILI
KANUN

1319 SAYILI EMLAK VERG‹S‹ KANUNU
KANUN MADDES‹N‹N ESK‹ fiEKL‹

KANUN MADDES‹N‹N YEN‹ fiEKL‹

Madde 43/4-c Geçici Madde 19. - (4736 say›l› Kanunun 4/D maddesiyle Geçici Madde 19. - (4736 say›l› Kanunun 4/D maddesiyle
eklenen madde,Geçerlilik; 01.01.2002 Yürürlük; 19.01.2002)8
inci maddenin birinci f›kras› ile 18 inci madde hükümlerine
göre, büyük flehir belediye s›n›rlar› ve mücavir alanlar içinde
uygulanan art›r›ml› vergi oran›, Adapazar› Büyük fiehir
Belediye s›n›rlar› ve mücavir alanlar içinde 2002 ila 2005
y›llar›nda uygulanmaz. 27.6.1984 tarihli ve 3030 say›l›
Kanunun 18 inci maddesinin (b) f›kras›na göre Adapazar›
Büyük fiehir Belediyesine ayr›lacak pay›n oran›, 2002 ila 2005
y›llar›nda % 5 olarak uygulan›r.

eklenen madde,Geçerlilik; 01.01.2002 Yürürlük; 19.01.2002)8
inci maddenin birinci f›kras› ile 18 inci madde hükümlerine
göre, büyük flehir belediye s›n›rlar› ve mücavir alanlar içinde
uygulanan art›r›ml› vergi oran›, Adapazar› Büyük fiehir
Belediye s›n›rlar› ve mücavir alanlar içinde 2002 ila 2005
y›llar›nda uygulanmaz. (5281 Say›l› Kanun’un 43/4-c’nci
maddesi ile de¤ifltirilen ibare. Yürürlük: 23.7.2004
tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2004) 10.7.2004 tarihli
ve 5216 say›l› Kanunun 23 üncü maddesinin (b) f›kras›na
göre Adapazar› Büyük fiehir Belediyesine ayr›lacak pay›n
oran›, 2002 ila 2005 y›llar›nda % 5 olarak uygulan›r.

AÇIKLAMA

Maddede yer alan 3030 say›l› Büyükflehir Belediyelerinin Yönetimi Hakk›nda Kanunu’n yürürlükten kald›r›lmas› ve 5216
say›l› Büyükflehir Belediyesi Kanunun yürürlü¤e girmesi nedeniyle ibare de¤ifliklikleri yap›lmaktad›r.
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Madde 43/4-b Nispet

Madde 18 – (4736 say›l› Kanunun 4/B maddesiyle de¤iflen
madde, Geçerlilik; 01.01.2002 Yürürlük; 19.01.2002) Arazi
vergisinin oran› binde bir, arsalarda ise binde üçtür. Bu oranlar,
3030 say›l› Kanunun uyguland›¤› büyük flehir belediye s›n›rlar›
ve mücavir alanlar içinde % 100 art›r›ml› uygulan›r. Bakanlar
Kurulu, vergi oranlar›n› yar›s›na kadar indirmeye veya üç kat›na
kadar art›rmaya yetkilidir.

Nispet
Madde 18 – (4736 say›l› Kanunun 4/B maddesiyle de¤iflen
madde,Geçerlilik; 01.01.2002 Yürürlük; 19.01.2002) Arazi
vergisinin oran› binde bir, arsalarda ise binde üçtür. Bu oranlar,
3030 (5281 say›l› Kanunun 43/4-b Maddesiyle de¤iflen ibare
5216 Say›l› Kanunun) Geçerlilik; 01.01.2005 Yürürlük;
31/12/2004 say›l› Kanunun uyguland›¤› büyük flehir belediye
s›n›rlar› ve mücavir alanlar içinde % 100 art›r›ml› uygulan›r.
Bakanlar Kurulu, vergi oranlar›n› yar›s›na kadar indirmeye
veya üç kat›na kadar art›rmaya yetkilidir.

AÇIKLAMA

Maddede yer alan 3030 say›l› Büyükflehir Belediyelerinin Yönetimi Hakk›nda Kanun’un yürürlükten kald›r›lmas› ve 5216
say›l› Büyükflehir Belediyesi Kanunu’nun yürürlü¤e girmesi nedeniyle ibare de¤ifliklikleri yap›lmaktad›r.
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