
 

 

 

SİRKÜLER        İstanbul, 28.08.2017 

Sayı: 2017/136       Ref:4/136  

 

 

Konu: 

ADALET BAKANLIĞI’NA YAPILACAK BAZI TESLİM VE HİZMETLERE KDV 

VE ÖTV İSTİSNASI GETİRİLMİŞTİR   
 

25.08.2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 694 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 83. maddesinde yapılan düzenleme ile KDV Kanunu’nun “Araçlar, kıymetli 

maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarda istisna” başlığını 

taşıyan 13. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine ve söz konusu Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 131. maddesinde yapılan düzenleme ile ÖTV Kanunu’nun “Diğer İstisnalar” 

başlığını taşıyan 7. maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine  “Adalet Bakanlığı” 

ibaresi eklenmiştir.  

 

Değişiklik sonrası söz konusu yasa metinleri aşağıdaki gibi olmuştur: 

 

KDV Kanunu  Madde 13/f: 

 

“f) Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik 

Komutanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet 

Genel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü’ne milli savunma ve iç güvenlik 

ihtiyaçları için uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, zırhlı personel taşıyıcı, roket, 

füze ve benzeri araçlar, silah, mühimmat, silah malzeme, teçhizat ve sistemleri ile bunların 

araştırma-geliştirme, yazılım, üretim, montaj, yedek parça, bakım-onarım ve 

modernizasyonuna ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler ve bu teslim ve hizmetleri 

gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri yukarıda sayılan 

kuruluşlarca onaylanan teslim ve hizmetler,” 

 

ÖTV Kanunu Madde 7/4: 

 

“4. (IV) sayılı listedeki 9302.00 ve 93.03 tarife pozisyonunda yer alan malların Milli 

Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik 

Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilâtı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza 

Genel Müdürlüğü’ne teslimi veya bunlar tarafından ithali,” 

 

Yapılan düzenleme çerçevesinde Adalet Bakanlığı’na KDV Kanunu’nun 13/f maddesi 

kapsamında yapılacak teslim ve hizmetler KDV’den istisna olacaktır. Diğer taraftan, ÖTV 

Kanunu’na ekli (IV) sayılı listedeki aşağıda detayı verilen tarife pozisyonundaki malların 

Adalet Bakanlığı’na teslimleri de ÖTV’den istisna edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9302.00  : Revolverler ve tabancalar (93.03 veya 93.04 pozisyonundakiler hariç) 

  

93.03  : Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar 

(spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece 

işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra fişeği 

atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, 

ok-atar tüfekler gibi) 

  

 

Saygılarımızla,  

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

EK: 

694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   
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