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KONU 

 

6639 Sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” Resmi Gazete’de yayımlandı.  

 

 15.04.2015 Tarih ve 29327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6639 sayılı “Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 

içeriğinde, Katmadeğer Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunları’na ilişkin düzenlemelere de 

yer verilmiştir. Söz konusu Kanunlar’a ilişkin düzenlemeler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 

 Bahsi geçen Kanun’un 12 inci maddesi uyarınca, 11/7/1972 tarihli ve 1606 

sayılı Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve 

Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin Kanunun 1 inci maddesine eklenen 

ibare ve maddenin yeni hali aşağıdaki gibidir. 

Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Yardım Sevenler Derneği ve resmi darülaceze kurumları 

ile Darüşşafaka Cemiyeti ve Yeşilay Derneği kendilerine terettüp eden vergi, harç ve resim 

mükellefiyetinin kurumlara ait olduğu hallerde bütün vergilerden, harçlardan, resimlerden, 

hisse ve fonlardan muaftır.(Ek cümle: 16/6/2009-5904/29 md.) Bu muafiyetlerin, Türkiye 

Kızılay Derneğinin 11/4/2007 tarihli ve 5624 sayılı Kanuna göre yürüttüğü faaliyetleri hariç 

olmak üzere, bu kuruluşlara ait iktisadi işletmelere ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir 

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

yapılacak vergi kesintilerine şümulü yoktur.  

 Aynı Kanun’un 13 üncü maddesi uyarınca, 3065 sayılı Katmadeğer Vergisi 

Kanunu’nun vergiden müstesna teslim ve hizmetlere ilişkin olan 13 üncü 

maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.  

“h) Türkiye Kızılay Derneğine tüzüğünde belirtilen amaçlarına uygun olarak afet 

yönetimi ve yardımları, barınma, beslenme, sosyal yardımlar, toplumu bilinçlendirme, ulusal 

ve uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası Kızılay-Kızılhaç Hareketi faaliyetleri, savaş 

veya olağanüstü hâllerdeki görevleri ile kan, sağlık, göç ve mülteci hizmetlerini (sığınmacı 

hizmetleri dâhil) yerine getirmesine yönelik görevler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler; 

Türkiye Kızılay Derneğinin ulusal ve uluslararası işbirlikleri, uluslararası mensubiyet ve 

üyelikleri, Birleşmiş Milletlere bağlı kurum ve kuruluşlar ile uluslararası akreditasyonu olan 

yardım kuruluşlarıyla yürüttüğü insani yardım faaliyetleri kapsamındaki teslim ve hizmetleri,” 
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 Aynı Kanun’un 14 üncü maddesi uyarınca, 3065 sayılı Katmadeğer Vergisi 

Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.  

“GEÇİCİ MADDE 35 – 6/10/2011 tarihli ve 28076 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren 26/9/2011 tarihli ve 2011/2266 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

ile uygulama usul ve esasları belirlenen ve sınırları ve koordinatları gösterilen alanda 

yapılacak iyileştirme, yenileme ve dönüşüm projeleri kapsamında, trampa yolu ile 

kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devir ve teslimi işlemleri 31/12/2018 tarihine kadar 

katma değer vergisi, damga vergisi ve tapu harcından müstesnadır. Bu taşınmazların 

31/12/2018 tarihine kadar Hazineye devrinden dolayı Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına 

göre kazanç oluşmuş sayılmaz.” 

 Aynı Kanun’un 17 inci maddesi uyarınca, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.  

“GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Türkiye Kızılay Derneğine ait iktisadi işletmeler adına bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin tarh veya 

tahakkuk ettirilen kurumlar vergisi ve kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisi ile bu vergiler ve 

geçici vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının; bu alacaklarla ilgili 

olarak açılmış bulunan tüm davalar ile 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin 

uygulanmasına yönelik açılmış tüm davalardan, bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen 

ikinci ayın sonuna kadar vazgeçilmesi ve bu konuda sonraki vergilendirme dönemlerinde de 

ihtilaf yaratılmaması şartıyla tahsilinden vazgeçilir. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartların yerine getirilmesi ve anılan iktisadi işletmelere 

ait kurum kazançlarının tamamının Türkiye Kızılay Derneğine aktarılması koşuluyla, bu 

iktisadi işletmeler adına sonraki vergilendirme dönemleri de dâhil olmak üzere kurumlar 

vergisi ve kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisi hesaplanmaz ve tarhiyat yapılmaz, yapılmış 

olan tarhiyatlar terkin edilir, madde kapsamında terkini gereken alacaklara karşılık tahsil 

edilmiş tutarlar red ve iade edilir. Ancak, birinci fıkrada yer alan ihtilaf yaratılmaması şartının 

ihlal edilmesi hâlinde bu fıkra kapsamında tarhiyatından vazgeçilen ve terkin edilen vergi ve 

bu vergilere bağlı vergi cezaları ile ferîleri ihlal tarihi itibarıyla zamanaşımı süreleri dikkate 

alınmaksızın tahakkuk ettirilir. 

(3) Davadan vazgeçme dilekçeleri bağlı bulunulan vergi dairesine verilir, bu 

dilekçelerin vergi dairesine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak, 

dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilir. Bu madde hükmünden yararlanmak üzere 

başvuruda bulunan ve açtığı davalardan vazgeçen mükellefin 193 sayılı Kanunun geçici 67 

nci maddesinin uygulanmasına yönelik ihtilaflara ilişkin daha önce verilmiş ve kanun yolu 

tüketilmemiş kararlar uyarınca, taraflara tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın işlem 

yapılmaz. Madde hükmünden yararlanma başvurusu üzerine idarece de ihtilaflar devam 

ettirilmez ve bu davalarla ilgili olarak yargılama giderleri ve vekâlet ücretine hükmedilmez. 
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(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı 

yetkilidir.”    

 Kanun’un yukarıda bahsi geçen maddeleri, yayımları tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş 

olup, orijinal metine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.  

6639 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
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