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1. Giriş 

Bilindiği üzere bazı vergi kanunlarında muafiyet, istisna ve indirim hükümlerinin 

düzenlenmesine ilişkin sınırlar konulmuştur. Örneğin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanununun 35’inci maddesinde diğer kanunlardaki muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin 

hükümlerin kurumlar vergisi bakımından; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 

19’uncu maddesinde diğer kanunlardaki vergi muaflık ve istisna hükümlerinin katma değer 

vergisi bakımından geçersiz olduğu açıklanmıştır. Benzer şekilde, 1319 sayılı Emlak Vergisi 

Kanununun 22’nci maddesinde ise bina ve arazi vergileriyle ilgili muaflık ve istisna 

hükümlerinin Emlak Vergisi Kanununa eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak 

suretiyle düzenleneceği belirtilmiştir. 

Ancak kanun koyucu tarafından muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin söz konusu 

kanunlarda düzenleme yapmak yerine günümüze kadar muhtelif kanunlarda gerçekleştirilen 

muafiyet, istisna ve indirim düzenlemelerinin uygulanmaya çalışıldığı görülmektedir. 

Bu çalışmada öncelikle vergi mevzuatında yer alan muafiyet, istisna ve indirim 

hükümlerinin düzenlenmesine ilişkin sınırlar ele alınacaktır. Sonrasında bu sınırları aşan 

düzenlemeler belirtilerek, bu durumun oluşturduğu sorunlara yer verilecektir. 

 

2. Vergi Kanunlarında Muafiyet, İstisna ve İndirimlerin Sınırı 

2.1. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Muafiyet, İstisna ve 

İndirimlerin Sınırı 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 35’inci maddesinde; diğer kanunlardaki 

muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin hükümlerin, kurumlar vergisi bakımından geçersiz 

olduğu hüküm altına alınmıştır. Ayrıca aynı maddede kurumlar vergisi ile ilgili muafiyet, 

istisna ve indirimlere ilişkin hükümlerin, ancak 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa, 193 

sayılı Gelir Vergisi Kanununa ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa hüküm eklenmek veya bu 

kanunlarda değişiklik yapılmak suretiyle düzenleneceği ve istisnai olarak uluslararası anlaşma 

hükümlerinin saklı olduğu belirtilmiştir. 

Aynı Kanunun 37’nci maddesinde; muafiyet, istisna ve indirimlerin sınırını belirleyen 

35’inci maddenin yürürlük tarihinin 01.01.2007 olduğu, geçici 1’inci maddesinde ise bu 

Kanunun yürürlüğünden (01.01.2007’den) önce kurumlar vergisine ilişkin olarak başka 

kanunlarda yer alan muafiyet, istisna ve indirimler bakımından 35’inci madde hükmünün 

uygulanmayacağı belirtilmiştir.  



Buna göre, 01.01.2007 tarihinden önce diğer kanunlarda yer alan (bir başka deyişle 

31.12.2006 tarihi itibariyle yürürlükte olan) muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin 

düzenlemeler 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu açısından geçerli olacak, 01.01.2007 

tarihinden sonra diğer kanunlarda yer alan muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin 

düzenlemeler ise 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu açısından hüküm ifade etmeyecektir. 

Bu durumun istisnası ise uluslararası anlaşma hükümleri ile yürürlüğe konulacak olan 

kurumlar vergisine ilişkin muafiyet, istisna ya da indirim müesseseleridir. 

2.2. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa Göre İstisnaların Sınırı 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 19’uncu maddesinde; diğer kanunlardaki 

vergi muaflık ve istisna hükümlerinin bu vergi bakımından geçersiz olduğu, katma değer 

vergisine ilişkin istisna ve muafiyetlerin ancak bu kanuna hüküm eklenmek veya bu kanunda 

değişiklik yapılmak suretiyle düzenleneceği ve istisnai olarak uluslararası anlaşma 

hükümlerinin saklı olduğu belirtilmiştir. 

2.3. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Göre İstisnaların Sınırı 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 10’uncu maddesinde; özel tüketim 

vergisine ilişkin istisna ve muafiyetler ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda 

değişiklik yapılmak suretiyle düzenleneceği, diğer kanunlarda yer alan istisna veya muafiyet 

hükümleri bu vergi bakımından geçersiz olduğu ve uluslararası anlaşma hükümleri saklı 

olduğu belirtilmiştir. 

2.4. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa Göre Muafiyet ve İstisnaların Sınırı 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 22’nci maddesinde; bina ve arazi vergileriyle 

ilgili muaflık ve istisna hükümlerinin bu Kanuna eklenmek veya bu Kanunda değişiklik 

yapılmak suretiyle düzenleneceği belirtilmiştir. 

 

3. Muafiyet, İstisna ve İndirimlerin Sınırını Aşan Düzenlemeler 

3.1. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan Sınırın Aşılması 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 35’inci maddesine göre, diğer kanunlardaki 

muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin hükümler, kurumlar vergisi bakımından geçersizdir. 

Bahsi geçen maddeye göre muafiyet, istisna ya da indirimlere ilişkin düzenlemelerin kurumlar 

vergisi bakımından geçerli olabilmesi için; 

1. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa hüküm konulmalı veya bu Kanunda 

değişiklik yapılmalı, 

2. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa hüküm konulmalı veya bu Kanunda 

değişiklik yapılmalı, 

3. 213 sayılı Vergi Usul Kanununa hüküm konulmalı veya bu Kanunda değişiklik 

yapılmalıdır. 

Bu bölümde kanun koyucu tarafından 01.01.2007 tarihinden sonra yukarıdaki 

hükümlere aykırı olarak yapılan düzenlemelere yer verilecektir. 

 3.1.1. Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitülerine Yapılan Ayni Bağışların 

Kurumlar Vergisi Kapsamında İndirimine İzin Veren Yasal Düzenleme 



 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 56’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendinin 16.06.2009 tarihli ve 5904 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 39’uncu maddesi ile değiştirilmeden önceki hali şu 

şekildedir: 

“b) …… 

 Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından üniversitelere ve yüksek teknoloji 

enstitülerine makbuz karşılığında yapılacak nakdi bağışlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi 

Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum 

kazancından indirilir. “ 

16.06.2009 tarihli ve 5904 sayılı Kanunun 39’uncu maddesi ile 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 56’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci 

cümlesinde yer alan "nakdi" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. Bu düzenleme ile 

kurumlar vergisi mükellefleri tarafından üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerine yapılan 

ayni bağışların da yıllık beyanname ile bildirilecek kurum kazancından indirilmesi 

amaçlanmıştır.   

01.01.2007 tarihinden sonra yapılan bu düzenleme ile Kurumlar Vergisi Kanununa, 

Gelir Vergisi Kanununa ya da Vergi Usul Kanununa hüküm konulmadan veyahut bu 

kanunlarda değişiklik yapılmadan kurumlar vergisine ilişkin indirim müessesi genişletilmiştir. 

Söz konusu düzenleme 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 35’inci maddesine aykırıdır. 

3.1.2. Kurumlar Vergisi Kapsamındaki Ar-Ge İndiriminin 5746 sayılı Kanun 

İçerisinde Yeniden Yer Veren Yasal Düzenleme 

15.07.2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 58’inci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar 

Vergisi Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yapılan düzenleme ile Kurumlar Vergisi Kanunda yer alan Ar-Ge indirimine son verilmiştir.  

Bununla birlikte 6728 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesi ile 5746 sayılı Araştırma, 

Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanuna “Diğer Teşvik 

Unsurları” başlıklı aşağıda yer verilen 3/A maddesi eklenmiştir.  

“(1) Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, işletmeleri bünyesinde 

gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve 

geliştirme harcamaları tutarının %100'ü, bu kapsamdaki projelerin Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge ve yenilik projesi olarak değerlendirilmesi şartıyla, 

5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca 

kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. Ayrıca bu harcamalar, 213 sayılı Kanuna göre 

aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edilir, bir iktisadi kıymet oluşmaması 

hâlinde ise doğrudan gider yazılır. 

…” 

01.01.2007 tarihinden sonra yapılan bu düzenlemeler ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan Ar-Ge indirimi 

değişiklik yapılmak suretiyle 5746 sayılı Kanunun 3/A maddesine taşınmıştır. Dolayısıyla, 

Kurumlar Vergisi Kanununa, Gelir Vergisi Kanununa ya da Vergi Usul Kanununa hüküm 



konulmadan veya bu kanunlarda değişiklik yapılmadan kurumlar vergisine ilişkin indirim 

müessesi getirilmiştir. Söz konusu düzenlemeler 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 

35’inci maddesine aykırıdır. 

3.2. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Yer Alan Sınırın Aşılması 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 19’uncu maddesine göre, diğer 

kanunlardaki vergi muaflık ve istisna hükümleri, bu vergi bakımından geçersizdir. Bahsi 

geçen maddeye göre muafiyet ya da istisnaya ilişkin düzenlemeler yalnızca 3065 sayılı Katma 

Değer Vergisi Kanununa hüküm konulduğunda veya bu Kanunda değişiklik yapıldığında bu 

vergi bakımından geçerli olabilecektir. 

13.02.2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 16’ncı maddesinde 

aşağıdaki düzenlemeye yer verilmiştir. 

“(1) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 

kapsamında, İstanbul İl Özel İdaresine bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Proje 

Koordinasyon birimine yapılacak teslim ve hizmetler, finansmanı yabancı devletler, uluslar 

arası kurum ve kuruluşlarca karşılanmak şartıyla 31.12.2020 tarihine kadar katma değer 

vergisinden müstesnadır. 

(2) İstisna kapsamındaki teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen vergiler, vergiye 

tabi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiden indirilir, indirim yoluyla giderilemeyen vergiler 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 32’nci maddesi hükmü uyarınca mükellefe iade 

edilir. 

…” 

Yapılan bu düzenleme 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa hüküm 

konulmadan veya bu kanunda değişiklik yapılmadan bu vergi bakımından istisna uygulaması 

getirilmiştir. Söz konusu düzenleme 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 19’uncu 

maddesine aykırıdır. 

3.3. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda Yer Alan Sınırın Aşılması 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 22’nci maddesinde; “Bina ve arazi vergileriyle 

ilgili muaflık ve istisna hükümleri bu Kanuna eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak 

suretiyle düzenlenir.” hükmü yer almaktadır. Bahsi geçen maddeye göre muafiyet ya da 

istisnaya ilişkin düzenlemeler yalnızca 1319 sayılı Kanuna hüküm konulduğunda veya bu 

Kanunda değişiklik yapıldığında bu vergi bakımından geçerli olabilecektir. 

Emlak Vergisi Kanunundan sonra yürürlüğe giren 2868 sayılı Kanunun 24'üncü 

maddesinde, Emlak Vergisi Kanununda herhangi bir değişiklik yapılmaksızın, İşçi Sigortaları 

Kurumunun emlak vergisinden muaf olması öngörülmüştür. Aynı şekilde 2863 sayılı Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanun ile taşınmaz kültür varlıklarına emlak vergisi muafiyeti, 

Emlak Vergisi Kanununda değişiklik yapılmaksızın getirilmiştir. 1319 sayılı Kanunun 

yürürlüğünden sonra getirilen söz konusu düzenlemeler Emlak Vergisi Kanununun 22’nci 

maddesine aykırıdır. 

 

4. Muafiyet, İstisna ve İndirimlerin Sınırının Aşılmasına İlişkin Değerlendirme  

 



4.1. Vergi Kanunlarının Bütünlüğünün Bozulması 

Vergi kanunlarının uygulanmasına ilişkin diğer kanunlarda yapılan muafiyet, istisna 

ve indirimlere ilişkin düzenlemeler kanunların bütünlüğünü bozmaktadır. Vergi kanunlarının 

bütünlüğünün bozulması ise mükellefler açısından yararlanabilecekleri muafiyet, istisna ve 

indirimler hakkında bilgi sahibi olmalarını zorlaştırarak, bu haklardan mükelleflerin 

yararlanabilmelerine engel olmaktadır.  

Bununla birlikte, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3’üncü maddesinde vergi 

kanunlarının lafzının açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, kanunun 

yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı gözönünde tutularak uygulanacağı 

belirtilmiştir. Buna göre, lafzın açık olmadığı hallerde sistematik yorum yapılabilmesi için 

aynı kanunda yer alan diğer maddelerle bağlantı kurulabilecektir. Ancak diğer kanunlarda yer 

alan maddelerle bağlantı kurularak sistematik yorum yapılamayacaktır.  Muafiyet, istisna ve 

indirimlere ilişkin düzenlemelerin ilgili oldukları vergi kanunları dışında başka kanunlarda 

yapılması, sistematik yorum yapılmasına imkan vermemekte ve bu durum vergi idaresinin bu 

düzenlemeleri doğru yorumlanmasını zorlaştırmaktadır. 

4.2. Vergi Kanunları Dışında Yapılan Muafiyet, İstisna ve İndirim 

Düzenlemelerinin Geçerliliği  

Konu ile ilgili bir başka sorun da, iki kanun arasında çelişki bulunduğunda hangi 

hükmün geçerli olacağıdır. Vergi kanunları genel nitelikte kanunlardır. Önceki ve sonraki 

kanunlar, genel nitelikte ise sonraki kanun, öncekini yürürlükten kaldırır. Önceki kanun genel 

nitelikte ve sonraki kanun özel nitelikte ise özel kanunun düzenlediği konularda, yine genel 

kanun üstü kapalı (zımni) olarak yürürlükten kaldırılmış sayılır
1
. Bu kabulden hareketle 

muafiyet, istisna ve indirim sınırına ilişkin ilgili kanunlarda yer verilen genel 

düzenlemelerden sonra diğer kanunlarda söz konusu genel hükümlere aykırı olarak yapılan 

özel düzenlemeler üstü kapalı (zımni) olarak genel hükümleri yürürlükten kaldıracaktır. 

Örneğin, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 22’nci maddesinde yer alan bina ve 

arazi vergileriyle ilgili muaflık ve istisna hükümlerine aykırı olarak mülga 4792 sayılı Sosyal 

Sigortalar Kanununda yer verilen muafiyet hükmünün geçerliliğine ilişkin, Danıştay İçtihadı 

Birleştirme Genel Kurulunun E. 1987/3 K. 1988/1 sayı ve 11.2.1988 tarihli verdiği kararda; 

özel ve sonraki kanun hükmünün genel ve önceki kanun hükmü yerine uygulanması gerektiği 

yönündeki hukuk ilkesinden hareketle, 1319 sayılı Kanunun 22’nci maddesine aykırı 

olmasına rağmen özel ve sonraki kanun olan Sosyal Sigortalar Kanununda yer alan muafiyet 

hükmünün uygulanması gerektiğini belirterek İşçi Sigortaları Kurumu emlak vergisinden 

muaf tutulmuştur. 

Bununla birlikte kanun koyucu tarafından muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin 

yukarıda belirtilen sınırlayıcı düzenlemelere uygun yasal düzenlemeler yapıldığı da 

görülmektedir. Örneğin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa sonradan eklenen 5/B 

maddesi ile sınai mülkiyet haklarına ilişkin istisna uygulaması getirilmiştir. Yine benzer 

şekilde 3065 sayılı Katma Değer Kanununa sonradan eklenen 17/4-i maddesi ile varlık ve 

hakların, Türkiye Varlık Fonu ve alt fonlara devri ile bu varlık ve hakların Türkiye Varlık 

                                                           
1
 Bumin DOĞRUSÖZ, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 35. maddesinin anlamsızlığı, Dünya Gazetesi (Erişim 

tarihi: 30.12.2016) 



Fonu Yönetimi Anonim Şirketi tarafından yönetilmesi suretiyle yapılan teslim ve hizmetlerin 

katma değer vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır. 

Görüldüğü gibi, kanun koyucu tarafından muafiyet, istisna ve indirimlerin sınırına 

ilişkin ilgili bulundukları vergi kanunlarına hüküm eklenmek veya bu kanunlarda değişiklik 

yapılmak suretiyle düzenlemeler yapılabileceği gibi, söz konusu sınırlayıcı düzenlemelere 

rağmen özel kanunlarla bu sınırlamalara aykırı olarak muafiyet, istisna ve indirim ihdas 

edilmesi hukuken mümkündür. Ancak önceki bölümde yer verildiği üzere, vergi kanunlarının 

uygulanmasına ilişkin, başka kanunlarda yapılan muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin 

düzenlemeler kanunların bütünlüğünü bozmakta, mükelleflerin muafiyet, istisna ve 

indirimlere ilişkin hakları konusunda bilgi sahibi olmasını, vergi idaresinin de bu hükümleri 

doğru yorumlamasını güçleştirmektedir. Bu nedenle, muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin 

sınırlayıcı yasal düzenlemeler olsun veya olmasın, kanun koyucu tarafından muafiyet, istisna 

ve indirimlere ilişkin düzenlemelerin ilgili bulunduğu vergi kanunları içerisinde yapılması 

gerekmektedir. 

5. Sonuç  

Türk vergi hukukunda, muafiyet, istisna ve indirim hükümlerinin düzenlenebileceği 

kanunlar açısından sınırlar getirilmiştir. Sınırların getirilmesinin temel amacı vergi 

kanunlarının bütünlüğünün korunmasıdır. Böylelikle mükelleflerin muafiyet, istisna ve 

indirim hükümleri hakkında kolay bir şekilde bilgi sahibi olmaları ve vergi idaresinin bu 

hükümleri doğru yorumlaması sağlanmaktır. 

Ancak yukarıdaki bölümlerde açıklandığı üzere söz konusu kanuni sınırlara rağmen 

kanun koyucu tarafından muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin ilgili olduğu vergi kanunları 

içerisinde düzenleme yapmak yerine başka kanunlarda düzenleme yapıldığı görülmektedir. 

Bu durum kanunların bütünlüğünü bozmakta, mükelleflerin muafiyet, istisna ve indirimlere 

ilişkin hakları konusunda bilgi sahibi olmasını, vergi idaresinin de bu hükümleri doğru 

yorumlamasını güçleştirmektedir. Bu nedenle, muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin 

sınırlayıcı yasal düzenlemeler olsun veya olmasın, kanun koyucu tarafından muafiyet, istisna 

ve indirimlere ilişkin düzenlemelerin ilgili bulunduğu vergi kanunları içerisinde yapılması 

gerektiğini düşünmekteyiz. 
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