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SĐRKÜLER                Đstanbul, 29.04.2011 
Sayı: 2011/111               Ref: 4/111 
 
 
Konu:  
6225 SAYILI KANUN ĐLE KATMA DE ĞER VERGĐSĐ VE KURUMLAR VERG ĐSĐ 
KANUNLARINDA SA ĞLIK BAKANLI ĞINA BAĞLI HASTANE, KL ĐNĐK, 
DĐSPANSER, SANATORYUM GĐBĐ KURUM VE KURULU ŞLARIN GEL ĐR 
VERGĐSĐ KANUNU MADDE 70’DE BEL ĐRTĐLEN MAL VE HAKLARININ 
KĐRALANMASI ĐŞLEMLER ĐNDE VERGĐ ĐSTĐSNASI GETĐRĐLM ĐŞTĐR  
 
26.04.2011 tarih ve 27916 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “6225 Sayılı Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 6. ve 7. maddeleri 
ile Katma Değer Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmıştır.  
 
Đlgili maddeler aşağıdaki gibidir:  
 
MADDE 6 − 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci 
maddesinin (4) numaralı fıkrasının (d) bendinde yer alan “kiralanması işlemleri” ibaresi 
“kiralanması işlemleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı hastane, klinik, dispanser, sanatoryum 
gibi kurum ve kuruluşların yapacağı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen 
mal ve hakların kiralanması işlemleri” şeklinde değiştirilmi ştir. 
 
Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 
 
d) Đktisadi işletmelere dahil olmayan 
gayrimenkullerin kiralanması işlemleri,  

 

d) Đktisadi işletmelere dahil olmayan 
gayrimenkullerin kiralanması işlemleri ile Sağlık 
Bakanlığına bağlı hastane, klinik, dispanser, 
sanatoryum gibi kurum ve kuruluşların 
yapacağı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci 
maddesinde belirtilen mal ve hakların 
kiralanması işlemleri, 

 
 
 
MADDE 7 − 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin parantez içinde yer alan “mal ve hizmet satışları” 
ibaresi “mal ve hizmet satışları ile Sağlık Bakanlığına bağlı hastane, klinik, dispanser, 
sanatoryum gibi kurum ve kuruluşların yapacağı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci 
maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri” şeklinde değiştirilmi ştir. 
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Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 
 
b) Kamu idare ve kuruluşları tarafından genel 
insan ve hayvan sağlığını korumak ve tedavi 
amacıyla işletilen hastane, klinik, dispanser, 
sanatoryum, huzurevi, çocuk bakımevi, hayvan 
hastanesi ve dispanseri, hayvan bakımevi, 
veteriner bakteriyoloji, seroloji, distofajin 
kuruluşları ve benzeri kuruluşlar (Bunlardan 
sağlık hizmeti sunanların teşhis ve tedaviye 
yönelik olarak birbirlerine yapacakları mal ve 
hizmet satışları bu muafiyeti ortadan kaldırmaz.)  

 

b) Kamu idare ve kuruluşları tarafından genel 
insan ve hayvan sağlığını korumak ve tedavi 
amacıyla işletilen hastane, klinik, dispanser, 
sanatoryum, huzurevi, çocuk bakımevi, hayvan 
hastanesi ve dispanseri, hayvan bakımevi, 
veteriner bakteriyoloji, seroloji, distofajin 
kuruluşları ve benzeri kuruluşlar (Bunlardan 
sağlık hizmeti sunanların teşhis ve tedaviye 
yönelik olarak birbirlerine yapacakları mal ve 
hizmet satışları ile Sağlık Bakanlığına bağlı 
hastane, klinik, dispanser, sanatoryum gibi 
kurum ve kurulu şların yapacağı Gelir Vergisi 
Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal 
ve hakların kiralanması işlemleri bu muafiyeti 
ortadan kaldırmaz.)  

 
 
GVK’nun 70. maddesi ise aşağıdaki gibidir: 
 
“A şağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı 
sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul 
sermaye iradıdır:  

1. Arazi, bina (Döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahildir), 
maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve 
kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı;  

2. Voli mahalleri ve dalyanlar;  

3. Gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilumum 
tesisatı demirbaş eşyası ve döşemeleri;  

4. Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar;  

5. Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı (Đhtira beratının mucitleri 
veya kanunî mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek 
kazancıdır.), alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan 
ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim 
alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü 
üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar (Bu hakların kullanılması için 
gerekli malzeme ve teçhizat bedelleri de gayrimenkul sermaye iradı sayılır.);  
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6. Telif hakları (bu hakların, müellifleri veya bunların kanuni mirasçıları tarafından 
kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır);  

7. Gemi ve gemi payları (Motorlu olup olmadıklarına ve tonilatolarına bakılmaz) ile bilumum 
motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları;  

8. Motorlu nakli ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların 
eklentileri.  

Yukarıda yazılı mallar ve haklar ticarî veya zirai bir işletmeye dahil bulunduğu takdirde 
bunların iratları ticarî veya zirai kazancın tespitine müteallik hükümlere göre hesaplanır.  

Tüccarlara ait olsa dahi, işletmeye dahil bulunmayan gayrimenkullerle haklar hakkında bu 
bölümdeki hükümler uygulanır.  

Vakfın gelirinden hizmet karşılığı olmayarak alınan hisseler ile zirai faaliyete bilfiil i ştirak 
etmeksizin sadece üründen pay alan arazi sahiplerinin gelirleri bu kanunun uygulanmasında 
gayrimenkul sermaye iradı addolunur.”  

Yapılan yeni düzenleme ile Sağlık Bakanlığına bağlı hastane, klinik, dispanser, sanatoryum 
gibi kurum ve kuruluşların yapacağı Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde belirtilen mal 
ve hakların kiralama işlemleri K.D.V’den istisna edilmiştir. Ayrıca söz konusu kiralama 
işleminin bu kurumların kurumlar vergisi muafiyet şartlarını kaldırmayacağı hususuna ilişkin 
olarak K.V.K.’da düzenleme yapılmıştır.   

 
Saygılarımızla,  
 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
 
 


