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7174 SAYILI  

KAPADOKYA ALANI HAKKINDA KANUN’LA 
 VERGİ MUAFİYET VE İSTİSNASLARI GETİRİLDİ  

 

ÖZET : 

7174 sayılı  KAPADOKYA ALANI HAKKINDA KANUN’la  Kapadokya 

Alanının tarihî ve kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun 

ve doğal kaynak değerlerinin korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, 

tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması, planlanması, yönetilmesi ve 

denetlenmesi amacıyla kurulan İDARE’ye, bu Kanunda ve ilgili 

mevzuatında sayılan faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden 

2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu ile 26/5/1981 tarihli ve 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan harçlardan ve 

harcamalara katılma paylarından, düzenlenen kâğıtlar yönünden 

damga vergisinden, kendisine yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle 

veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla 

emlak vergisinden ve tapu ve kadastro döner sermaye hizmet 

bedelinden muafiyet getirildi.  

 

Ayrıca İdareye yapılan her türlü nakdî ve ayni bağış ve yardımlar ile 

sponsorluk harcamalarının tamamı, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı 

Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar 

Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi 

matrahının tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi 

üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum 

kazancından indirilebilecektir. 

 

 

 

1 Haziran 2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7174 sayılı 

KAPADOKYA ALANI HAKKINDA KANUN’la Kapadokya Alanının tarihî ve kültürel 

değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunması, 

yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması, planlanması, 

yönetilmesi ve denetlenmesi amacıyla bir İDARE kurulmuştur. 
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Kanunun  7’nci maddesi ile söz konusu idareye  aşağıdaki muafiyet ve istisnalar 

sağlanmıştır. 

 

MADDE 7 – (1) İdare, bu Kanunda ve ilgili mevzuatında sayılan faaliyetleri 

dolayısıyla yapılan işlemler yönünden 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu 

ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan 

harçlardan ve harcamalara katılma paylarından, düzenlenen kâğıtlar yönünden 

damga vergisinden, kendisine yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve 

intikal vergisinden, sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak vergisinden ve tapu 

ve kadastro döner sermaye hizmet bedelinden muaftır. 

(2) İdareye yapılan her türlü nakdî ve ayni bağış ve yardımlar ile sponsorluk 

harcamalarının tamamı, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 

13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde 

gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi 

beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya 

kurum kazancından indirilebilir. 

(3) İdarenin bu Kanunda ve ilgili mevzuatında sayılan görevleriyle ilgili 

faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmaz. 

(4) İdarenin görevlerine ilişkin mal ve hizmet alımları ile yapım işleri 4/1/2002 tarihli 

ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Bu istisna, ceza ve ihalelere 

katılmaktan yasaklama hükümleri ile İdarenin Kapadokya Alanına ilişkin faaliyetleri 

içinde olmayan, İdarenin idari ihtiyaçları ile ilgili mal ve hizmet alımları ile yapım 

işlerini kapsamaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve 

Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. 

 

 

7174 sayılı  Kanun 1 Haziran 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

 

 

 

Saygılarımızla… 

 

 

“Kapadokya Alanı Hakkında Kanun (7174 sayılı)” tam metni…>>> 
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