Resmi Gazete: 12.03.1986 Sayı: 19045 (Asıl) Bakanlar Kurulu Kararı
KONU: Kuzeyatlantik Andıaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı Gereğince
Türkiye'de Yapılacak inşa ve Tesis işlerine Dair Kanun'un 10 uncu Maddesine pöre
Çıkarılan 9.1.1967 Tarihli ve 617543 Sayılı Kararnamenin Değişik 4. Maddesine Ilişkin
Kararname

KARAR SAYISI:85/10191

Kuzey Atlantik Andıaşması Teşkilatı Müşterek Efrastrüktür Programları
gereğince Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işleriyle ilgili 9/1/1966 tarihli ve 6/7543
sayılı Kararnamenin eki kararın 4 üncü maddesinin ilişik metindeki şekilde
değiştirilmesi ve anılan karara bir Geçici Madde eklenmesi ve bu değişikliğin 13 Eylül
1985 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 14/11/1985
tarihli ve MGNA-III-2000-85/2-ENF-7129
sayılı yazısı ve Maliye ve Gümrük
Bakanlığı'nın 16/12/1985 tarihli ve 80018 sayılı uygun görüşü üzerine, 217/1953 tarihli
ve 6095 sayılı Kanunun değişik 10 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca
20/1211985 tarihinde kararlaştırılmıştır.
20/12/1985 TARiHLi VE 85/10191 SAYILI KARARNAMENiN EKi KUZEY
ATLANTiK ANDLAŞMASI TEŞKiLATı MÜSTEREK ENFRASTRÜKTÜR
PROGRAMI GEREGiNCE TÜRKiYE'DE YAPILACAK iNŞA VE TESis iŞLERiNE
DAiR KANUN'UN 10 UNCU MADDESiNE GÖRE ÇıKARıLAN 9/1/1967 TARiHLi
VE 6/7543 SAYILI KARARNAMENiN DEGişiK 4. MADDESi
4. Aşağıdaki fıkralarda tadat olunan vergi, munzam vergi, resim ve
harçlardan muafiyet sağlanacaktır. Bu vergi muafiyeti, Kuzey Atlantik Andıaşması
Teşkilatı tarafından veya onun namına bir müteahhit tarafından yapılacak tesislerin
etüd, proje ve inşası ile ilgili olarak Türkiye'de yapılan giderlere aşağıda belirtilen
şümul, esas ve usuller dairesinde uygulanacaktır.
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resimler:
a) Gümrük Vergisi (1917/1972 tarihli ve 1615 sayılı kanun ve ek ve
değişiklikleri);
b) Gümrük Vergisinden Belediye Hissesi (2/2/1981 tarihli ve 2380 sayılı
kanunun ek ve değişiklikleri);
c) Katma Değer Vergisi (25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı kanun ve ek ve
değişiklikleri);
d) Rıhtım Resmi (26/1/1967 tarihli ve 827 sayılı kanun ve ek ve değişiklikleri);
e) Ithalde Alınacak Damga Resmi (7/2/1967 tarihli ve 828 sayılı kanun ve ek
ve değişiklikleri);

f) Kağıtlarla ilgili Damga Vergisi (1fi/1964 tarihli ve 488 sayılı kanun ve ek ve
değişiklikleri);
NATO Müşterek Enfrastrüktür tesislerinin etüd, proje ve inşası amacıyla
Türkiye'ye ithalolunacak eşyanın cinsi ve miktarı, bunları ithal eden Kuzey Atlantik
Andıaşması Teşkilatı veya bu teşkilat ile sözleşmesi bulunan müteahhit veya ikinci
müteahhit veya anılan teşkilat nam ve hesabına anılan işleri yaptırmaya yetkili Türk
Makamlarınca Atlantik Andıaşması Merkez Kuruluna beyan olunur. Bu bilgileri içeren
beyannameler, sözkonusu ithalatın muaf tutulacağını öngördüğü gibi, bu
beyannamelere eşyanın orijinal faturası veya bunların onaylanmış örnekleri ile
yapılacak işin sözleşmeleri ve şartnameleri eklenir.
Bu beyannamelerin Atlantik Andıaşması Merkez Kurulunca onaylanacak bir
örneği, Gümrük Makamlarına gösterilerek, eşya Türkiye'ye muaf olarak ithal
edilecektir.
Bu usuller, NATO Müşterek Enfrastrüktür tesislerinin etüd, proje ve inşası için
ihtiyaç görülen eşyanın süratle sağlanmasını teminen, Türk Gümrüklerince
uygulanmakta olan diğer usullerle uyum içinde uygulanacaktır.
11-Katma Değer Vergisi (25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı kanun ve ek ve
değişiklikleri):
Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri gereğince Katma Değer Vergisinin
konusuna giren teslim ve hizmetlerin Kuzey Atlantik Andıaşması Teşkilatı Müşterek
Enfrastrüktür Programı gereğince Türkiye'de yapılacak tesislerin etüd proje ve
inşaası için Kuzey Atlantik Andıaşması Teşkilatına veya onun namına 7/2864 sayılı
kararda belirtilen yetkili makamlara yapılması, Katma Değer Vergisinden
müstesnadır.
Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilatı veya onun namına iş yapan müteahhidin
Müşterek Enfrastrüktür Programı çerçevesinde yer alan tesislerin etüd, proje ve
inşaasına ilişkin teslim ve hizmetleri de Katma Değer Vergisinden müstesnadır.
11l-Harçlar (2n/1964 tarihli ve 492 sayılı kanun ile diğer kanunlarda yer
alan harçlar ve bunların ek ve değişiklikleri):
NATO Müşterek Enfrastrüktür tesislerinin etüd, proje ve inşaası ile ilgili olarak
yapılan giderlerle ilgili işlemler, ait olduğu belgede 1 inci maddede sayılan ilgili
idaresince şerh verilmek kaydıyla harçtan rnüstesna tutulacaktır.
IV- Damga Vergisi (1n/1964 tarihli ve 488 sayılı kanun ve ek ve
değişiklikleri):
NATO Müşterek Enfrastrüktür tesislerin etüd, proje ve inşası ile ilgili olarak
yapılan giderlerle ilgili bulunduğu 1 inci maddede sayılan ilgili idaresince verilmiş bir
şerh bulunmak kaydıyla Türkiye'de veya hariçte tanzim edilmiş kağıtlar Damga
Vergisinden müstesna tutulacaktır.

Resmi makamlar tarafından düzenlendiği için yukarıda belirtilen şerhin
verilmesi mümkün olmayan; fakat müşterek Enfrastrüktür tesislerinin etüd, proje ve
inşası ile ilgili olduğu resmi makamlarca anlaşılabilen kağıtlar da aynı şekilde Damga
Vergisinden müstesnadır.

v- Belediye

Gelirleri Kanunu kapsammda belediyelerce alınan vergi ve
harçlar (261511981tarihli ve 2464 sayıh kanun ve ek ve değişiklikleri):
Müşterek Enfrastrüktür Tesislerinin etüd, proje ve inşası ile ilgili olarak
yapılan her türlü işlem Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında belediyelerce alınan
her nev'i vergi ve harçtan müstesna tutulacaktır. Bu istisnanın kapsamına yukarıda
belirlenen çerçevede, üçüncü şahıslar tarafından Kuzey Atlantik Teşkilatı veya onun
namına iş yapan bir müteahhide yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla alınması
gereken belediye vergi ve harçları girdiği gibi, Kuzey Atlantik Teşkilatı veya onun
namına iş yapan bir müteahhit tarafından yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla
alınması gereken belediye vergi ve harçları da girecektir.

VI- Gemi ve uçaklar dolayısıyla liman ve hava meydanlarmda alınan
resimler:
Münhasıran bu karar'ın şumülüne giren NATO Müşterek Enfrastrüktür
tesislerinin etüd, proje ve inşası ile ilgili olmak üzere:
(i) Eşya yüklemek veya boşaltmak,
(ii) Personel almak ve bırakmak,
(iii) Diğer maksatlarla,
Türk limanlarına veya Türk hava meydanları na gelen gemi ve uçaklarla, bu
gibi gemi ve uçaklardan Türk Liman ve hava meydanlarına boşaltılan veya bunlara
yüklenen eşyaya,resimlerden muafiyet sağlanacaktır.
Ilgili idarelerce bahis konusu gemi ve uçaklara fiilen ifa edilen hizmetler
karşılığında alınacak ücretler bu muafiyetin dışındadır.
Karar'ın bu fıkrasında öngörülen muafiyetlerle ilgili hükümler, ilgili
makamların mevcut mevzuata göre yapmakla görevli bulundukları hizmetlerin ifasına
mani olmayacaktır.

GEçici MADDE-I: 6095 sayılı yasaya göre ihale edilen NATO projelerine
ilişkin Katma Değer Vergisi olarak T.C. Merkez Bankası nezdindeki 350 190 022
sayılı cari hesaptan ödenmiş bulunan meblağlar Milli Savunma Bakanlığı tarafından
1985 mali yılı içerisinde NATO Altyapı Yatırımları faaliyetindeki ödenekten 350 190
022 sayılı cari hesaba aktarılır.

