
 
 
 

 
 
 

GEÇİCİ MADDE 22 
 
MADDE METNİ   : 
 
 
“Geçici Madde 22- (5281 sayılı Kanunun 34. maddesiyle değiştirilen ve 13.11.2004’ten geçerli olmak üzere 31.12.2004 
tarihinden itibaren yürürlüğe giren geçici madde) 2005 yılında İzmir kentinde yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor 
Oyunları ile ilgili olarak İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kuruluna, bu organizasyon kapsamında 
yapılacak teslim ve hizmet ifaları ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle mevcut olan organizasyon komitesi 
tarafından teslim alınan malların İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kuruluna teslimi Katma Değer 
Vergisinden müstesnadır.  
  
            

MADDEYE İLİŞKİN YORUM VE AÇIKLAMALAR   : 

 
 
5255 sayılı “İZMİR KENTİNDE YAPILACAK DÜNYA ÜNİVERSİTELERARASI SPOR OYUNLARI 
(UNIVERSIADE) KANUNU’nun 1 inci maddesi, 
 
“Bu Kanun, 2005 yılında İzmir Kentinde yapılacak olan 23 üncü Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunlarının 
(Universiade), Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonunun (FISU) kurallarına uygun olarak düzenlenmesi ile 
ilgili esas ve usulleri belirler ve bu amaçla kedilerine görev verilen kurum ve kuruluşların teşkil, görev, yetki ve 
çalışma usulleri ile diğer düzenlemeleri kapsar.” 

 
şeklinde düzenlenmiştir.  
 
Aynı Kanun’un geçici 1 inci maddesinde ise,  
 
“Bu Kanun kapsamında gerçekleştirilecek oyunlara yönelik olarak Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar mevcut 
Organizasyon Komitesi tarafından gerçekleştirilmiş tüm işlemler ve ileriye yönelik taahhütler, her türlü hak ve 
yükümlülükleriyle birlikte ve başka bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden İzmir Universiade Oyunları Hazırlık 
ve Düzenleme Kurulu tüzel kişiline devredilmiş sayılır. Bu suretle, Organizasyon Komitesinin yerin İzmir 
Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu alır.  
 
Bu devir ve yerine alma işlemleri ile organizasyonla ilgili olarak yapılacak giderler Katma Değer Vergisi dahil her 
türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.”. 
 
hükmü mevcuttur. 
 
Bilindiği  üzere KDV Kanunu’nun 19 uncu maddesinde, diğer kanunlardaki muaflık ve istisna hükümlerinin KDV yönünden 
geçersiz olduğu , KDV istisna ve muafiyetlerinin, ancak KDV Kanunu’na hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak 
suretiyle düzenlenebileceği hükmü vardır.  
 
Madde gerekçesinde de belirtildiği gibi, bu maddenin konuluş amacı, 5255 sayılı Kanundaki istisna hükmünün, KDV Kanunu’na 
taşınmasından ibarettir.  
 
 
 

Günümüzde bu maddenin uygulama alanı kalmamıştır.  
 

 
 

 


