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  No: 2014/31 Tarih: 03.03.2014 
 

 

Konu: 6519 Sayılı ''Askerlik Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'' 22 Şubat 2014 Tarih ve 28921 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanmıştır. 
Özet: 6519 Sayılı Kanun ile yapılan ve vergi ile ilgili düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu 
sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.  

 
6519 Sayılı Kanun’un 45 inci maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci 
maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“a) Askerî fabrika, tersane ve atölyeler, orduevi ve bağlı şubeleri, askerî gazinolar, kışla 
gazinoları, vardiya yatakhaneleri ve bunların müştemilatı, özel, yerel ve kış eğitim merkezleri, askerî 
kantinler ve askerî müzelerin kuruluş amaçlarına uygun olarak yaptıkları teslim ve hizmetler ile bu 
kurum ve kuruluşların yapacağı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve 
hakların kiralanması işlemleri,” 
………………… 
Buna göre; düzenleme öncesi yalnızca Askerî fabrika, tersane ve atölyelerin kuruluş amaçlarına 
uygun olarak yaptıkları teslim ve hizmetler katma değer vergisinden istisna iken yeni düzenleme ile 
Askerî fabrika, tersane ve atölyeler, orduevi ve bağlı şubeleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları, 
vardiya yatakhaneleri ve bunların müştemilatı, özel, yerel ve kış eğitim merkezleri, askerî kantinler 
ve askerî müzelerin kuruluş amaçlarına uygun olarak yaptıkları teslim ve hizmetler ile bu kurum ve 
kuruluşların yapacağı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların 
kiralanması işlemleri de istisna kapsamına alınmıştır. 
 
6519 Sayılı ''Askerlik Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun'' 18 inci maddesiyle ile 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Kanununun 106 ncı maddesi başlığı ile birlikte değiştirilmiştir. Buna göre; 
 

“Muafiyet ve istisnalar 
MADDE 106 – Bu Kanun kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kuruluş amaçlarına 

göre işletilen orduevi ve bağlı şubeleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları, vardiya yatakhaneleri ve 
bunların müştemilatı, özel, yerel ve kış eğitim merkezleri, askerî kantinler ve askerî müzeler 
kurumlar vergisinden muaftır. Bu muafiyet, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 
13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini 
kapsamaz. 

Bu maddede sayılan tesisler emlak vergisinden, bu tesislerin mal ve hizmet alımları nedeniyle 
düzenlediği ödemeye ilişkin kâğıtlar damga vergisinden istisnadır.” 
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Yapılan bu değişikliğe göre; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kuruluş amaçlarına göre işletilen 
orduevi ve bağlı şubeleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları, vardiya yatakhaneleri ve bunların 
müştemilatı, özel, yerel ve kış eğitim merkezleri, askerî kantinler ve askerî müzeler kurumlar 
vergisinden muaftır. Bu muafiyet, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini kapsamayacaktır. Maddede sayılan tesisler emlak 
vergisinden, bu tesislerin mal ve hizmet alımları nedeniyle düzenlediği ödemeye ilişkin kâğıtlar 
damga vergisinden istisna tutulacaktır. 
 

6519 sayılı Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir. 

Askerlik Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 6519 sayılı Kanuna aşağıdaki adresten ulaşılması mümkün bulunmaktadır. 

 

 

 
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/02/2014
0222.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/02/20140222.htm 
 
Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 
açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 
başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 
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