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  No: 2014/32 Tarih: 03.03.2014 
 

 

Konu: 6525 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun 27 Şubat 2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

Özet: 6525 Sayılı Kanun ile yapılan ve vergi ile ilgili düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu 
sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.  

6525 Sayılı Kanun ile yapılan ve vergi ile ilgili düzenlemelere ilişkin ana hatları ile açıklamalar 
aşağıda yer almaktadır. 

1. 6525 Sayılı Kanun’un 5 inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’nun Diğer indirimler başlıklı 
89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yer alan “Diyanet İşleri 
Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik 
kamplarının” ibaresi eklenmiştir.  
 

2. 6525 Sayılı Kanun’un 29’uncu maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Diğer İndirimler 
başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Diyanet İşleri Başkanlığı 
denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 
Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının” 
ibaresi eklenmiştir.Yapılan düzenlemeyle, kişi, kurum ve kuruluşların gençlik merkezleri ile 
gençlik ve izcilik kampları inşası için yapacakları harcamaların veya bu tesislerin inşası için 
yapacakları her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerinin devam 
ettirebilmeleri için yapacakları her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamının gelir 
vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden ve 
kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca 
gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilmesi amaçlanmaktadır. 
 

3. 6525 Sayılı Kanun’un 17 nci maddesiyle 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun’a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Buna göre; 

“Olimpik sporculara yardım 
GEÇİCİ MADDE 13 ‒ Genel Müdürlük tarafından 2020 yılı sonuna kadar yapılacak yaz ve kış 

olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında en az yıldızlar 
seviyesinde olmak kaydıyla seçilecek 4000 sporcu yetiştirilir. 

Yetiştirilecek sporcuların sportif amaçlı iaşe, ibate ve yol giderleri Genel Müdürlük tarafından 
karşılanır. Ayrıca bu sporculara asgari ücretin net tutarını geçmemek üzere; yaş grupları, branş 
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farklılıkları, sporcuların karşılaması gereken kişisel giderler gibi hususlar da dikkate alınarak, 
gerektiğinde farklı tutarlarda belirleme yapılmak suretiyle her ay harçlık ödenir. 

Spor branşlarının ve sporcuların tespiti, verilecek harçlığın tutarı, iaşe, ibate ve yol 
giderlerinin karşılanması ile harçlık ödenmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü 
alınarak, Genel Müdürlük tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Bu maddeye göre yapılan harçlık ödemeleri damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve 
kesintiye tabi tutulmaksızın ayda bir ödenir ve bu ödemeler hiçbir suretle haczedilemez.” 
 

“Olimpik sporculara yardım” başlıklı geçici madde ile yapılan düzenlemeyle, 2020 yılı sonuna 
kadar yapılacak yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla 4000 sporcu yetiştirilmesi 
amaçlanmaktadır. Bu sporculara verilecek olan asgari ücretin net tutarını geçmeyen harçlık 
ödemeleri ise damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacaktır. 

4. 6525 Sayılı Kanun’un 38 inci maddesiyle 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a Geçici 7 nci madde eklenmiştir. 
Yapılan düzenleme ile söz konusu maddede belirtilen, il afet ve acil durum müdürlüklerine ve 
hazineye yapılan devir işlemleri kapsamında düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden, 
yapılacak işlemler harçlardan, taşınır ve taşınmaz intikalleri veraset ve intikal vergisinden 
istisna tutulmaktadır.  
 

5. 6525 sayılı Kanunun; 
- 5 inci maddesi, 
- 17 inci maddesi, 
- 38 inci maddesi, 

 yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir. 

6525 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanuna aşağıdaki adresten ulaşılması mümkün bulunmaktadır. 

 

 

 
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/02/2014
0227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/02/20140227.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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