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• 1- Yayılı bir tüketim 
vergisidir. Yayılarak, 
indirim mekanizmasının 
yardımı ile  her aşamada 
oluşan ilave değer vergiye 
tabi tutulmuş olur. 

 

• 2-  Bu verginin fiili 
ödeyicisi nihai tüketicidir. 
İndirim mekanizmasının  
doğru çalışması halinde 
KDV ara aşamalarda teslim 
yapanlar( imalatçı, toptancı, 
perakendeci vd.) üzerinde 
maliyet ( yük) oluşturmaz. 

 

Katma Değer Vergisinin Temel Özellikleri 
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Katma Değer Vergisinin Temel Özellikleri 

• 3- Ara aşamalarda uygulanan 
KDV oranları Devletin kasasına 
giren vergi tutarını 
etkilemez.Vergi miktarını son 
aşamadaki (nihai tüketiciye 
yapılan teslim aşamasındaki) 
vergi oranı belirler. 

• 4- KDV' nin dar gelirli, orta 
gelirli ve zengin kişiler arasında 
adaletsizlik yaratan vergileme 
anlayışın azda olsa adil hale 
getirebilmek için birden fazla 
oran uygulaması bir 
zorunluluktur.   

• 5- İstisna, KDV tevkifatı, 
indirimli oran uygulamaları 
indirim mekanizmasının 
bozulmasına neden olmaktadır. 
İndirim mekanizmasının 
bozulması ise kimi zaman iade 
sistemi ile kimi zaman ise KDV  
gider yazılarak( kısmen) telafi 
edilmeye çalışılmaktadır. 
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Katma Değer Vergisi Kanununun Sistematiği 
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Birinci Kısım 

MÜKELLEFİYET 
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Birinci Kısmın Madde Dağılımı 
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Katma Değer Vergisinin Konusu 
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Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler (Md-1) 

Türkiye’de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir: 

 

1. Ticari, Sınaî, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim ve 
Hizmetler: 

I. Bu faaliyetlerin devamlılığı, kapsam ve niteliği Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre, Gelir Vergisi 
Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre 
tayin ve tespit edileceği hükme bağlanmıştır. 

II. Gelir Vergisi Kanununa göre faaliyeti ticari sayılan esnafın teslim ve hizmetleri de verginin konusuna girer. 

III. Bu faaliyetlerden devamlılık arz edenler vergiye tabidir. Arızi faaliyetler çerçevesinde yapılan teslim ve 
hizmetler ise vergiye tabi tutulmaz. Ancak 3065 sayılı Kanunun 1/3-h maddesi hükmüne göre ihtiyari 
mükellefiyet şeklinde vergilendirilmelerini isteyen mükelleflerin teslim ve hizmetleri vergiye tabidir. 

 

2. Her Türlü Mal ve Hizmet İthali: 

I. İthalatın kamu sektörü, özel sektör veya herhangi bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılması veya 
herhangi bir şekil ve surette gerçekleştirilmesi, özellik taşıması vergilendirmeye tesir etmez. 
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Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler 

3. Diğer Faaliyetlerden Doğan Teslim ve Hizmetler: 

 

a. Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetlerle radyo ve televizyon hizmetleri : 

I. Bu hüküm, ticari nitelikli olmayan posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetlerle radyo ve 
televizyon hizmetlerini kapsamaya yöneliktir. Ticari nitelikte yapılan söz konusu hizmetler, ticari faaliyet 
çerçevesinde yapılan hizmet olarak her halükarda 3065 sayılı Kanunun (1/1)inci maddesine göre vergiye tabi 
tutulur. 

 

b. Her türlü şans ve talih oyunlarının tertiplenmesi ve oynanması : 

I. Spor-Toto, Piyango (Milli Piyango dâhil), at yarışları ve bunlara benzer diğer müşterek bahis ve talih 
oyunlarının tertiplenmesi ve oynanması da bunları tertipleyen ve oynatanların hukuki durumlarına 
bakılmaksızın vergiye tabidir. 

II. 3065 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre bu türden işlemlerde matrah, oyuna ve piyangoya katılma 
bedeli (Spor-Toto'da doldurulan kolon başına alınan ücret ve kupon bedeli); mükellef ise 3065 sayılı Kanunun 
8 inci maddesine göre oyunları tertip edenlerdir. Buna göre, Spor-Toto oyununda mükellef Spor-Toto Teşkilat 
Başkanlığı, Milli Piyangoda Milli Piyango Genel Müdürlüğüdür. Bu nedenle Spor-Toto ve Milli Piyango 
bayileri bu işleri nedeniyle mükellef sayılmazlar. 
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Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler 

c. Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı 
sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalar tertiplenmesi, gösterilmesi: 

I. Madde hükmünden anlaşılacağı üzere amatör nitelikli faaliyetler vergi dışında tutulmuştur. Amatör ve 
profesyonel ayırımının, sanatçı veya sporcunun bu faaliyetleri karşılığında gelir elde edip etmemesine göre 
yapılması gerekir. Eğer sporcu ve sanatçı söz konusu faaliyetleri nedeniyle gelir elde ediyorsa profesyoneldir. 

II. Ticari bir organizasyon içinde yapılan faaliyetlerin tamamı gelir sağlayıcı nitelikte olduğundan, bu tür 
faaliyetler herhangi bir ayırım yapılmaksızın 3065 sayılı Kanunun (1/1) inci maddesindeki genel hükme göre 
vergilendirilir. 

 

d. Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar ile 5300 sayılı Tarım Ürünleri 
Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü 
depodan çekecek olanlara teslimi: 

I. Müzayede yapılan yerin, münhasıran müzayede yapımına tahsis edilmiş olup olmaması durumu değiştirmez. 
Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlarda vergi kesin satış bedeli üzerinden 
hesaplanır. 

II. Ürün senetlerinin ticaret borsaları aracılığıyla ilk teslimi Kanunun 13. maddesinin ğ fıkrası ile katma değer 
vergisinden istisna edilmiştir. Ürün senedinin, tarımsal ürünü lisanlı depodan çekecek olanlara teslimi dışında 
aradaki teslimleri ise Kanunun 17/4-t bendi ile katma değer vergisinden  istisna edilmiştir. Ayrıca Kanunun 9. 
maddesinin 3. fıkrası ile Lisanlı Depoculuk işletmeleri katma değer vergisinin ödenmesinde sorumlu 
tutulmuştur. 
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Ürün Senetlerinin Teslimi 
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Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler 

e. Boru hattı ile ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınmaları: 

I. Bu tür taşıma işinde mükellef, petrol boru hatlarını işletenler, matrah ise taşıma bedelidir. 

II. Kanunun 17/4-j bendinde; boru hattı ile yapılan yabancı ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınması 
hizmetleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir. İstisna serbest dolaşıma girmemiş (millileşmemiş) ham 
petrol, gaz ve ürünlerin boru hattı ile taşınmasında uygulanır. Serbest dolaşıma girmiş ürünlerin Türkiye 
içerisinde taşınması ise genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi tutulur. 

 

f. Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri : 

I. Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, 
irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiralanması işlemleri verginin konusuna girer. 

II. Kanunun 17/4-d bendinde; İktisadi 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 katma değer 
vergisinden istisna edilmiştir. 

III. Gayrimenkuller içerisine; (1) arazi, bina ve (2) bunlarla birlikte kiralanan mütemmim cüzü ve teferruatı, 
(3)voli mahalleri ve dalyanlar ile (4) gayrimenkul olarak tapu sicilinde tescil edilen haklar girmektedir. Yani 
70. maddede yazılanların hepsi KDV açısında gayrimenkul kavramı içerisinde yer almamaktadır.  

IV. Voli mahali ve dalyanların kiralanması halinde fiilen işletme hakkı kiralaması söz konusu olacağından 
gayrimenkul olarak sayılmalarına rağmen istisnadan yararlanılması söz konusu olmayacaktır. 

V. Kiralama işlemlerinde tam sorumluluk uygulaması vardır. (KDV Uygulama Genel Tebliği C-2.1.2.3) 
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Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler 

g. Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil 
ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi 
olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli 
kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticarî, sınaî, ziraî ve meslekî 
nitelikteki teslim ve hizmetleri : 

 

 

h. Rekabet eşitsizliğini gidermek maksadıyla isteğe bağlı mükellefiyetler suretiyle vergilendirilecek 
teslim ve hizmetler : 

I. Bu bent, verginin konusuna girmeyen bazı işlemleri yapan kişilerin de diledikleri takdirde ihtiyari olarak 
mükellef olabilmelerine imkân tanımak amacıyla düzenlenmiştir. 

II. Bu şekilde mükellef olanlar, belge düzenleme, saklama, ibraz, beyanname verme ve benzeri hususlarda, 3065 
sayılı Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen diğer ödevleri yerine getirir. 
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İşlemlerin Türkiye’de Yapılması (KDVK Md.6-7) 
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Yabancı Ülkede Yapılan İşlemler -Örnek 

Türkiye'deki bir mükellefin; 

• Yurt dışında düzenlenen bir fuara Türkiye'den katılan firmalara yurt dışında verdiği stant kurulumu, 
montajı, lojistik vb. hizmetler, 

• Yurt dışında yaptığı inşaat, onarım, montaj işleri, 

• Yurt dışındaki bir firmanın doğrudan yurt dışındaki başka bir firmaya (mallar Türkiye'ye gelmeksizin) 
yapacağı teslimlere ilişkin olarak verdiği aracılık hizmeti, 

•  Türkiye'deki başka bir firmanın personelini yurt dışına götürmek suretiyle aynı sektörde faaliyette 
bulunan yabancı firmalarla tanıştırma, bilgilendirme, eğitim şeklinde yurt dışında verdiği danışmanlık 
hizmeti, 

• Yurt dışındaki bir firmanın mallarının, yine yurt dışındaki bir başka firmaya pazarlanmasına yönelik 
olarak yurt dışında verdiği satış komisyonculuğu hizmeti 

Türkiye'de ifa edilmediğinden veya bu hizmetlerden Türkiye'de faydalanılmadığından KDV'nin 
konusuna girmemektedir. 

• Türkiye'de serbest meslek faaliyeti dolayısıyla KDV mükellefi olan bir doktor veya avukatın, Türkiye'de 
KDV mükellefi olan bir firmaya yurt dışında verdiği hizmetler de verginin konusuna girmeyecektir. 

60 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri : 
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Türkiye’de Yapılan İşlemler- Örnek 

Türkiye'deki bir mükellefin; 

• Yurt dışındaki otellere turist, okullara öğrenci, fuarlara ziyaretçi veya katılımcı bulunmasına 
yönelik yurt dışındaki firmaya Türkiye'de verdiği aracılık hizmetleri, 

• Yurt dışındaki firmalara ait ürünlerin Türkiye'de satışı için bu firmalara verdiği pazarlama, aracılık, 
danışmanlık vb. hizmetleri  

genel esaslar çerçevesinde KDV'ye tabi bulunmaktadır. Bu işlemlerin, KDV Kanununun 11/1-a ve 
12/2 nci maddelerine göre ihracat istisnası kapsamında değerlendirilmesi de söz konusu değildir. 

• Öte yandan, Türkiye'deki bir firmanın yurt dışından ithal edeceği mallara ilişkin olarak yurt 
dışındaki firmadan yurtdışında aldığı kalite kontrol, barkodlama, elleçleme vb. hizmetlerden 
Türkiye'de faydalanıldığından, bu hizmetler genel esaslar çerçevesinde KDV'ye tabi olacaktır. 

 

60 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri : 
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Verginin Konusu İle İlgili Özellikli Hususlar 

• 3065 sayılı Kanunun (2/4) üncü maddesine göre, kap ve ambalajların geri verilmelerinin mutat olduğu 
hallerde teslim, bunlar dışında kalan şeyler itibarıyla yapılmış sayılır.Diğer bir anlatımla, kap ve ambalaj içine 
konulan maddelerin el değiştirmesinde, geri verilmeleri mutat olmak şartıyla kap ve ambalajlar teslim edilmiş 
yani mülkiyeti devredilmiş sayılmaz, kap ve ambalajlara ait tutarlar teslim bedeline dahil edilmez. Ancak kap 
ve ambalajların boş olarak veya içlerine konulan madde ile birlikte geri dönmeyecek şekildeki teslimleri 
vergiye tabidir. Geri dönmek üzere teslim edildiği halde geri dönmeyeceği kesinlik kazanan kap ve ambalajlar 
için de geri dönmeyeceğinin kesinlik kazandığı tarih itibarıyla KDV uygulanması gerekir. 

• Ambalajlanarak satılması mutat olan maddelerin tesliminde, faturada ambalaj için ayrıca bir bedel 
gösterilmemesi, bir diğer ifade ile teslim bedelinin ambalaj maddesine ait tutarı da içine alacak şekilde tek 
tutar olarak gösterilmesi gerekir. Bu durumda ambalaj malzemesi, asıl maddenin tabi olduğu şartlara göre 
vergilendirilir. Diğer bir anlatımla, asıl madde indirimli oranda vergiye tabi ise bu teslimin tamamı için 
indirimli oran uygulanır. 

• Örnek:Sandıklarla yapılan limon satışında, sandıkların geri alınmasının mutat olmadığı hallerde, kesilen limon 
faturası sandık bedelini de kapsar. Böyle bir durumda, sandık bedellerinin faturada ayrıca gösterilmesi söz konusu 
değildir. 

• Kap veya ambalajların geri verilmesinin mutat olduğu hallerde, satıcı bu maddeleri aktifleştirerek 
amortismana tabi tutar. 

• Örneğin; tüpgaz satışlarında boş tüpün geri verilmesi mutat bir olaydır. Çünkü boş tüpü, satıcı firma aktifleştirerek 
amortismana tabi tutmaktadır. 

1 Kap ve Ambalaj Maddelerinin Vergilendirilmesi 
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Verginin Konusu İle İlgili Özellikli Hususlar 

• 3065 sayılı Kanunun (1/3-g) maddesinde sayılan; genel bütçeye dâhil idareler, özel bütçeli idareler, il özel 
idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, dernek ve vakıflar ile her 
türlü mesleki kuruluşların ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyet kapsamına girmeyen, kuruluş amaçlarına 
uygun teslim ve hizmetleri vergiye tabi değildir. 

• Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesi kapsamına giren mal ve hakların kiralanması işlemleri Kanunun 
(1/3-f) maddesine göre KDV’ye tabidir. Ancak yukarıda sayılan kuruluşların, iktisadi işletmelerine dahil 
olmayan gayrimenkullerinin kiraya verilmesi işlemleri Kanunun (17/4-d) maddesine göre vergiden istisnadır. 

• Öte yandan yukarıda sayılan kuruluşlara ait veya tabi olan veya bunlar tarafından kurulan ve işletilen 
müesseseler ile döner sermayeli kuruluşlar, iktisadi işletme olarak mütalaa edilir. Bunların ticari, sınaî, zirai 
ve mesleki faaliyetleri vergiye tabi tutulur. Bu çerçevede belediyelere bağlı otobüs, havagazı, su, elektrik, 
mezbaha, soğuk hava deposu vb. işletmeler ile döner sermayeli kuruluşlar, istisna kapsamına girmeyen 
faaliyetleri dolayısıyla vergiye tabi olurlar. 

• Ancak, askeri kışlalardaki kantinler ile kamu kurumlarına ait misafirhane, kreş, yemekhane, eğitim ve 
dinlenme tesislerinin işletilmesi veya yönetilmesi suretiyle yürütülen faaliyetler kar amacı taşımamaları 
nedeniyle ticari faaliyet kapsamına girmediğinden, münhasıran ilgili kurum ve kuruluş mensuplarına hitap 
etmeleri şartıyla vergiye tabi tutulmaz. 

 

2 
Kamu Kurum ve Kuruluşları, Dernek ve Vakıflar ile Mesleki Kuruluşların 

Vergilendirilmesi 
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Verginin Konusu İle İlgili Özellikli Hususlar 

• KDV mükelleflerince işletmelerinde kullanılan otomobil, kamyon, minibüs, otobüs gibi nakil 
vasıtalarının teslimi vergiye tabidir. İşletmenin mutat faaliyetinin, bu malların işletilmesi veya alım 
satımı olmaması bu durumu değiştirmez. Ancak özel hizmetlerde kullanılan binek otomobilleri ile 
basit usulde vergilendirilen veya vergiden muaf olanlar tarafından yapılan nakil vasıta teslimleri, 
vergiye tabi tutulmaz. 

 

3 Nakil Vasıtaların Satışı 

4 Avukatlık Ücretleri 

• Mahkemelerce hükmolunan avukatlık ücretlerinin davayı kazananlara ödenmesi KDV’nin 
konusuna girmez. Ancak bu paralardan sözleşmeleri gereği ücret karşılığı çalışanlar dışında kalan 
avukatlara intikal eden kısım, serbest meslek kazancı kapsamında vergiye tabi olur. Avukatlar 
aldıkları bu para için davayı kazanana serbest meslek makbuzu düzenler ve makbuzda alınan tutar 
üzerinden KDV hesaplayıp ayrıca gösterirler. 

• Mahkeme kararında “KDV hariç” şeklinde bir ifadenin yer almaması halinde, vekalet ücretinin 
KDV dahil olduğu kabul edilir ve iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan KDV, 
düzenlenen serbest meslek makbuzunda gösterilir. 
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Verginin Konusu İle İlgili Özellikli Hususlar 

• KDV uygulamasında personele bedelsiz sağlanan menfaatlerden aşağıda sayılanlar vergiye tabi 
tutulmaz: 

a) Personele işyerinde veya müştemilatında yemek verilmesi, 

b) Personele yatacak yer veya konut tahsisi, 

c) Personelin toplu olarak işyerine gidip gelmesini sağlamak amacıyla yapılan taşıma hizmetleri, 

ç) Personele demirbaş olarak verilen giyim eşyası. 

• İşletmenin iktisadi faaliyetini sürdürebilmesi için yapılan ve işletmede yaratılan katma değerin 
bir unsuru olan bu masraflar, maliyetin bir parçası olduğundan, personele tahsis sırasında 
vergiye tabi tutulmaz, bu mal ve hizmetlerin iktisabında yüklenilen vergiler ise genel hükümlere 
göre indirim konusu yapılabilir. 

 

5 Personele Sağlanan Hizmetler 
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Verginin Konusu İle İlgili Özellikli Hususlar 

• 3065 sayılı Kanunun (1/3-d) maddesine göre, cebri icra, izale-i şüyu, ipoteğin paraya çevrilmesi, tasfiye gibi nedenlerle 
yapılan açık artırma, pazarlık ve diğer şekillerdeki satışlar da dahil olmak üzere, müzayede mahallerinde yapılan her türlü 
satışlar KDV’ye tabidir. Kanunun istisna ve vergi oranlarına ilişkin hükümleri bu satışlar için de geçerlidir. 

• Bu satışlarda vergiyi doğuran olay, satışın yapıldığı tarihte vuku bulmaktadır. Verginin mükellefi satışları düzenleyen özel 
veya resmi kişi ve/veya kuruluşlar olup, 3065 sayılı Kanunun (23/d) maddesi hükmüne göre, satılan malın kesin satış 
bedeli KDV’nin matrahıdır. Ancak izale-i şüyu çerçevesinde yapılan satışlarda alıcının hissedarlardan biri olması halinde 
hissesi, bu hisse için mülkiyet devri söz konusu olmadığından matrahtan indirilir. 

• Bu satışlarda giderler dolayısıyla ödenen vergiler, malların kesin satış bedeli üzerinden hesaplanan vergiden indirilemez, 
ancak müzayedeyi düzenleyenin komisyonu üzerinden hesaplanan KDV’den indirilebilir. Bir komisyon söz konusu değilse, 
yüklenilen vergiler gider veya maliyet olarak dikkate alınır. 

• Bu satışlarla ilgili beyan ve ödeme mükellefiyeti genel esaslara göre yerine getirilir. Başka faaliyetleri dolayısıyla sürekli 
beyanname vermek zorunda olmayan resmi kuruluşlar (icra daireleri hariç) tarafından bu şekilde tahsil edilen KDV, yetki 
alanı içerisinde bulunulan vergi dairelerine en geç 7 (yedi) gün içinde ödenir. Ancak tahsilât tutarının 50.000TL’yi aşması 
halinde, bu süre beklenilmeksizin ertesi gün mesai bitimine kadar ödenmesi zorunludur. 

• Müzayede suretiyle yapılan satışlarda esas olan organizasyonun düzenlenmesi olup, müzayedeye katılan sayısının birden 
fazla kişi olmaması, işlemin mahiyetini değiştirmez. 

• Müzayede mahallinde yapılan satışlarda, satışın herhangi bir sebeple gerçekleşmemesi halinde vergi tahakkuk ettirilmez, 
tahakkuk ettirilen vergi terkin edilir. Buna göre, müzayede suretiyle yapılan satışlarda herhangi bir nedenle malların alıcıya 
tesliminin gerçekleşmemesi halinde vergiyi doğuran olay meydana gelmez. Bu durumda teslimi gerçekleşmeyen mallar 
için KDV’nin ödenmiş olması halinde, bu vergi tahakkuktan terkin edilerek, alıcıya ödenmek üzere satışı yapan kurum 
veya kuruluşa iade edilir. 

6 Müzayede Mahallinde Yapılan Satışlar 
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Verginin Konusu İle İlgili Özellikli Hususlar 

• İcra dairelerince müzayede mahallinde yapılan satışlar nedeniyle hesaplanan KDV, ilgili mevzuatı 
uyarınca en geç bedelin tahsil edildiği günü izleyen günün mesai saati bitimine kadar vergi 
dairesine beyan edilip aynı süre içinde ödenir.Satışa ait KDV’nin bu süre içinde beyan edilerek 
ödenmemesi halinde, teslim gerçekleştirilmez. 

• Bu işlem sırasında her bir satışa ait bilgileri içeren ve bu Tebliğ ekinde örneği yer alan (EK:1) 5 
No.lu KDV Beyannamesi kullanılır. Bu beyanname, satışı gerçekleştiren icra dairesi yetkilisi 
tarafından imza, tarih ve mühür kullanılmak suretiyle onaylanır.  

• Aylık Bildirim 

• İcra dairelerince bir ay içinde yapılan satışlarla ilgili olarak vergi dairesine beyan edilerek ödenen 
KDV’ye ait bilgiler, ertesi ayın sonuna kadar, örneği bu Tebliğ ekinde yer alan (EK:2) bildirim ile 
vergi dairesine ayrıca bildirilir. Bu bildirim, satışın olmadığı dönemlerde de vergi dairesine verilir. 
Bildirimin vergi dairesine verilmemesi halinde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun (352/II–7) nci 
maddesine göre usulsüzlük cezası uygulanır.  

 

6 
Müzayede Mahallinde Yapılan Satışlar Kapsamında İcra Dairelerine Yönelik Özel 

Düzenleme 
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Müzayede Mahallinde Yapılan Satışlar 
 (İcra Dairelerine Özel Düzenleme) 

23 
NUMARALARI TAKİP EDEREK ŞEKLİ İNCELEYİNİZ. 
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• KDV uygulamasında adi ortaklıklar, bağımsız işletme birimleri olarak ayrı vergi mükellefiyetine 
sahiptir. Buna göre; adi ortaklıklarca defter tutma, belge düzenleme, muhafaza ve ibraz gibi vergi 
ödevleri ile beyanname verme ve vergi ödeme gibi mükellefiyetlerinin ortaklarından ayrı olarak 
yerine getirilmesi, ortaklığın KDV ile ilgili hesaplarının, ortakların varsa şahsi işletmelerindeki 
işlemlerden ayrı yapılması gerekir. 

• KDV yönünden işletme bazında değerlendirilen adi ortaklıklarda, KDV beyannamesi ortaklık adına 
düzenlenir ve ortaklardan birisi tarafından imzalanmak suretiyle ilgili vergi dairesine verilir. Ortakların 
verginin ödenmesi bakımından müteselsil sorumluluk taşımaları nedeniyle, ortakların adı, soyadı, 
adresleri ve bağlı bulundukları vergi dairelerini gösteren bir liste vergi dairesine verilir. Listede yer alan 
bilgilerde değişiklik olması halinde bu değişikliler de vergi dairesine bildirilir. 

• Adi ortaklıklarda, ortaklığın sona ermesi sonucunu doğurmayan hisse devri işlemleri KDV’ye tabi 
değildir. Ortaklığın sona ermesi sonucunu doğuran devir işlemlerinde ise vergi uygulanır. 

• Buna göre bir adi ortaklıkta, ortaklardan biri veya birkaçının hisselerini diğer ortaklara veya 
üçüncü şahıslara devretmesi, bu şekilde ortaklıktan bazı ortakların ayrılması veya ortaklığa yeni 
ortakların alınması halinde, mevcut adi ortaklık, ortak sayısındaki değişiklik dışında aynen devam 
ediyorsa, bu hisse devri işlemlerinde vergi uygulanmaz. 

 

Verginin Konusu İle İlgili Özellikli Hususlar 

7 Adi Ortaklıklarda Vergileme 
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Adi Ortaklıklarda Vergileme (Devam) 

• Hisse devri işlemleri adi ortaklığın sona ermesi sonucunu doğuruyor veya ortaklık, ortakların kararı ile 
feshediliyorsa, bu devir işlemlerine vergi uygulanması gerekir. Vergi uygulaması aşağıdaki şekilde yapılır. 

• Ortaklardan biri veya birkaçının hisselerinin diğer ortak veya ortaklara devredilmesi suretiyle ortaklığın 
sona ermesi halinde; devralan ortak veya ortakların kendi hisseleri ile satın aldıkları hisseler dikkate 
alınmaksızın, ortaklıkça, devralan ortak veya ortaklara teslim edilen toplam mal bedeli üzerinden 
KDV hesaplanır. Ortaklık tarafından düzenlenecek olan faturada ayrıca gösterilecek olan bu vergi, ilgili 
dönem işlemleri ile birlikte adi ortaklığın son beyannamesine dahil edilerek beyan edilir.Devralan ortak 
veya ortaklar tarafından ise genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılabilir. 

• Ortaklığın feshi nedeniyle indirim konusu yapılamayan KDV'nin sonraki döneme devrolunan KDV 
olarak kalması gerekmekte olup, devrolunan KDV'nin iadesinin talep edilmesi veya ortaklar tarafından 
kendi adlarına verilecek KDV beyannamesinde " İndirilecek KDV" olarak beyan edilmesi mümkün 
bulunmamaktadır.(Bkz.: 05.03.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2011/31-59 sayılı Özelge) 

• Örnek: Bay (X), Bayan (Y)'nin %50 ' şer hissesine sahip oldukları (XY) adi ortaklığı, Bay (X)'in hisselerini 
Bayan (Y)'ye devrederek sona ermiştir. Ortaklıkta teslime konu malların toplam bedeli  150.000 TL dir. Bu 
malların tabi olduğu vergi oranı %18'dir.  Adi ortaklığın sona erdiği dönemde, 30.000 TL tutarında önceki 
dönemden devreden KDV bulunmaktadır. Bu durumda (XY) adi ortaklığı tarafından Bayan (Y) adına 150.000 
TL tutarında fatura kesilerek, bu faturada 27.000 TL tutarında KDV hesaplanacak ve bu vergi adi ortaklığın 
son beyannamesine ithal edilecektir. Bu durumda adi ortaklığın sonraki döneme devreden 3.000 TL KDV nin 
iadesini talep edemeyecektir. Bayan (Y), şahsi işletmesinde 150.000 TL üzerinden hesaplanan 27.000 TL'lik 
vergiyi indirim konusu yapabilecektir.  
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• Arsa karşılığı inşaat işinde iki ayrı teslim söz konusudur. Bunlardan birincisi, arsa sahibi tarafından 
müteahhide arsa payı* teslimi; ikincisi ise müteahhit tarafından arsaya karşılık olarak arsa sahibine 
verilen konut veya işyeri teslimidir. Karşılıklı olarak gerçekleşen bu teslimlerin her birinin KDV 
karşısındaki durumu aşağıda açıklanmıştır. 

• Arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını mutat ve 
sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi halinde, konut veya işyeri karşılığı müteahhide yapılan 
bu arsa payı* teslimi KDV’ye tabidir. 

• Ancak arsa sahibinin, gerçek usulde mükellefiyetini gerektirmeyecek şekilde, arızi bir faaliyet 
olarak arsa payını* daire veya işyeri karşılığında müteahhide tesliminde vergi uygulanmaz. 

• Müteahhit tarafından arsa sahibine arsanın karşılığı olarak yapılan konut veya işyeri 
teslimlerde, emsal bedel üzerinden KDV uygulanır.  

 

Verginin Konusu İle İlgili Özellikli Hususlar 

8 Arsa Karşılığı İnşaat İşleri 
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* 7104 Sayılı Kanun ile KDVK Md.2’de yapılan değişiklik 
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• KDVK Md. 27/6*:Arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin bedelin tespitinde, müteahhit tarafından arsa sahibine 
bırakılan konut veya işyerinin, Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci 
sıradaki maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarı esas alınır. 

• Buna göre, müteahhit tarafından arsa sahibine arsa payının karşılığı olarak yapılan konut veya işyeri 
teslimlerinde, konut veya işyerinin 213 sayılı Kanunun 267 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci 
sıradaki maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarı üzerinden KDV uygulanır. 3065 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin 4 üncü fıkrasına göre, katma değer vergisi uygulaması bakımından emsal bedelin tayininde genel 
idare giderleri ve genel giderlerden mamule düşen hissenin bedele katılması mecburi olduğundan, genel idare 
giderleri ve genel giderlerden konut veya işyerine düşen hissenin arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin 
bedele dahil edilmesi gerekmektedir. 

• Ayrıca, arsa sahibine kalacak konut veya işyerlerine ilişkin arsa payının müteahhide devri söz konusu 
olmadığından, arsa sahibine bırakılacak konut veya işyerlerinin maliyet bedelinin tespitinde arsa payı 
dikkate alınmayacaktır. 

 

Verginin Konusu İle İlgili Özellikli Hususlar 

8 Arsa Karşılığı İnşaat İşleri (Devamı) 
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• İşyeri teslimleri %18 KDV oranına tabidir. 

• Arsa payı teslimi KDV’nin konusuna girmesi halinde  %18 KDV oranına tabidir. 

• Konut teslimlerinde KDV oranı; dönemsel, yapısal, bulunduğu yer, vergi değeri, büyüklük gibi kriterlere 
göre farklılaşmaktadır. 

 

Verginin Konusu İle İlgili Özellikli Hususlar 

8 Arsa Karşılığı İnşaat İşleri (Devamı)- Gayrimenkul Satışında KDV Oranları  

28 

KONUT TESLİMLERİNDE KDV ORANI 

Net Alanı 150 m2 Altı 

Net Alanı 150 

m2 Üstü 
Vergi Değeri 

500 TL Altı 
500-1000 

TL Arası  

1000 TL ve 

Üzeri 

I-   Büyükşehir Belediyelerindeki Lüks veya Birinci Sınıf İnşaatların 

A- Yapı ruhsatı 01/01/2013 tarihinden önce alınan konutların teslimi 1% 18% 

08.09.2016 ve 30.09.2017 tarihleri arasında teslimi gerçekleştirilecek konutlar için (Geçici 

Uygulama) 
1% 8% 

05.05.2018 ve 31.10.2018 tarihleri arasında teslimi gerçekleştirilecek konutlar için (Geçici 

Uygulama) 
1% 8% 

B- Yapı ruhsatı, 01/01/2013 - 31/12/2016 tarihleri arasında alınan konutların teslimi 1% 8% 18% 18% 

08.09.2016 ve 30.09.2017 tarihleri arasında teslimi gerçekleştirilecek konutlar için (Geçici 

Uygulama) 
1% 8% 8% 8% 

05.05.2018 ve 31.10.2018 tarihleri arasında teslimi gerçekleştirilecek konutlar için (Geçici 

Uygulama) 
1% 8% 8% 8% 
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8 Arsa Karşılığı İnşaat İşleri (Devamı)- Gayrimenkul Satışında KDV Oranları  
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KONUT TESLİMLERİNDE KDV ORANI 

I-   Büyükşehir Belediyelerindeki Lüks veya Birinci Sınıf İnşaatların 

… 

Net Alanı 150 m2 Altı 

Net Alanı 

150 m2 Üstü 

Vergi Değeri 

1000 TL Altı 
1.000- 2.000 

TL Arası 

2000 TL ve 

üzeri 

C- Yapı ruhsatı 01/01/2017 tarihinden (bu tarih dahil) sonra alınan konut inşaatı projeleri 1% 8% 18% 18% 

08.09.2016 ve 30.09.2017 tarihleri arasında teslimi gerçekleştirilecek konutlar için (Geçici Uygulama) 1% 8% 8% 8% 

05.05.2018 ve 31.10.2018 tarihleri arasında teslimi gerçekleştirilecek konutlar için (Geçici Uygulama) 1% 8% 8% 8% 

II   Büyükşehir Belediyelerindeki Lüks veya Birinci Sınıf Olmayan Konutların Teslim 1% 18% 

08.09.2016 ve 30.09.2017 tarihleri arasında teslimi gerçekleştirilecek konutlar için (Geçici Uygulama) 1% 8% 

05.05.2018 ve 31.10.2018 tarihleri arasında teslimi gerçekleştirilecek konutlar için (Geçici Uygulama) 1% 8% 

III   
Rezerv Yapı Alanı ve Riskli Alan Olarak Belirlenen Yerler İle Riskli Yapıların Bulunduğu 

Yerlerdeki Konutların Teslimlerinde 
1% 18% 

08.09.2016 ve 30.09.2017 tarihleri arasında teslimi gerçekleştirilecek konutlar için (Geçici Uygulama) 1% 8% 

05.05.2018 ve 31.10.2018 tarihleri arasında teslimi gerçekleştirilecek konutlar için (Geçici Uygulama) 1% 8% 
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Örnek 1: KDV mükellefiyeti bulunan Bay (A), işletmesine dahil arsa için müteahhit (B) A.Ş. ile 
15/5/2018 tarihinde arsa payı (kat) karşılığı inşaat sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu sözleşmeye göre 
arsa sahibi Bay (A), inşa edilecek 20 konuttan 8’ini ve 5 işyerinden 2’sini alacaktır. 

(B) A.Ş., 213 sayılı Kanunun 267 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaki maliyet 
bedeli esasına göre arsa sahibine vereceği 8 konut ve 2 işyeri için toptan satış olması nedeniyle 
maliyet bedeline %5 ilave etmek suretiyle sırasıyla 840.000 TL ve 315.000 TL olmak üzere toplam 
1.155.000 TL bedel hesaplamıştır. Bu durumda, inşa edilen konutların %1 KDV oranına tabi olduğu 
varsayıldığında, (B) A.Ş. tarafından arsa sahibine teslim edilen konutlara ilişkin (840.000x%1) 8.400 
TL KDV, işyerlerine ilişkin (315.000x%18) 56.700 TL KDV olmak üzere toplam 65.100 TL KDV 
hesaplanacaktır. 

KDV mükellefi arsa sahibi Bay (A)’nın aldığı konut ve işyerlerinin karşılığı olarak (B) A.Ş.’ye 
yapmış olduğu arsa payı teslimi de konut ve işyerlerinin 213 sayılı Kanunun 267 nci maddesinin 
ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaki maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarları dikkate 
alınarak 1.155.000 TL üzerinden genel oranda (1.155.000x%18) 207.900 TL KDV hesaplanacaktır. 

 

Verginin Konusu İle İlgili Özellikli Hususlar 

8 Arsa Karşılığı İnşaat İşleri (Devamı) 
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Örnek 2: Örnek 1’de yer alan Bay (A), iktisadi işletmesine dahil olmayan arsası için müteahhit (B) 
A.Ş. ile 20/5/2018 tarihinde arsa payı (kat) karşılığı inşaat sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu 
sözleşmeye göre arsa sahibi Bay (A), inşa edilecek 20 konuttan 8’ini ve 5 işyerinden 2’sini alacaktır. 

(B) A.Ş., 213 sayılı Kanunun 267 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaki maliyet 
bedeli esasına göre arsa sahibine vereceği 8 konut ve 2 işyeri için perakende satış olması nedeniyle 
maliyet bedeline %10 ilave etmek suretiyle sırasıyla 880.000 TL ve 330.000 TL olmak üzere toplam 
1.210.000 TL bedel hesaplamıştır. Bu durumda, inşa edilen konutların %1 KDV oranına tabi olduğu 
varsayıldığında, (B) A.Ş. tarafından arsa sahibine teslim edilen konutlara ilişkin (880.000x%1) 8.800 
TL KDV, işyerlerine ilişkin (330.000x%18) 59.400 TL KDV olmak üzere toplam 68.200 TL KDV 
hesaplanacaktır. 

Bay (A)’nın müteahhit (B) A.Ş.ye arsa tesliminde vergi uygulanmayacaktır. 
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• Türkiye'de yerleşik seyahat acentelerince organize edilerek yurt dışına düzenlenen turlara katılanlara, yurt dışında verilen 
yeme-içme, konaklama, ulaştırma, rehberlik, gezi, sağlık vb. hizmetler yurt dışında verildiğinden ve yolcular bu 
hizmetlerden yurt dışında yararlandığından, bu hizmetler Türkiye'de ayrıca KDV’ye tabi tutulmaz. Ancak, tur 
organizasyonuna katılanlara yurt içinde verilen hizmetler KDV’ye tabidir. 

• Bu nedenle tur faaliyetiyle ilgili olarak yurt dışından satın alınan hizmet bedellerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 
çerçevesinde belgelenmesi koşuluyla, bu hizmetlere ait masraf ve belgelerde gösterilen tutarlara KDV uygulanmaz. 

• Seyahat acentesi tarafından müşterilere kesilecek faturada hizmet karşılığını teşkil eden tüm bedel gösterilir. Ancak, KDV 
yurt dışında verilen hizmet bedelleri düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden hesaplanır. 

• Diğer taraftan, yurt dışına yapılan yolcu taşımacılığına ait bedelin ayrıca fatura edilmesi veya kesilecek faturada 
taşımacılık karşılığını teşkil eden bedelin ayrıca gösterilmiş olması halinde, bu bedel 3065 sayılı Kanunun 14 üncü 
maddesi uyarınca KDV’den istisnadır. 

• Örnek:(A) seyahat acentesinin Nisan/2013 döneminde düzenlediği tur faaliyetleri nedeniyle elde ettiği bedellerin toplamı 
50.000 TL’dir. Firmanın bu seyahat sırasında müşterileri için yurt dışından satın aldığı konaklama, yeme-içme, rehberlik 
gibi hizmetlere ait giderler 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun belgelerle tevsik edilmiştir. Bu tür giderler toplamı 
15.000 TL, taşımacılığa ait bilet bedelleri toplamı ise 20.000 TL’dir. Bu işlemde, 

• 15.000 + 20.000 = 35.000 TL KDV’ye tabi tutulmaz. 

• 50.000 – 35.000 = 15.000 TL üzerinden iseKDV hesaplanır. 

• Ancak bu şekilde işlem yapılabilmesi için firmanın müşterilerine keseceği faturalarda; yurt dışında yapılan masraf tutarını 
ve taşımacılık bedelini ayrı ayrı göstermesi, kalan bedel üzerinden vergi hesaplaması gerekir. 
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• Firmanın yarattığı katma değer içerisinde vergilenen promosyon mallarının müşterilere verilmesi sırasında 
KDV hesaplanmasına gerek bulunmayıp, bu ürünler için yüklenilen KDV ise indirim konusu yapılabilir. 

• KDV sistemindeki farklı oran uygulaması nedeniyle bazı sorunlara neden olmakta ve düşük oranda vergiye tabi 
bir malın yanında yüksek oranda vergiye tabi bir malın promosyon ürünü olarak verildiği hallerde, promosyon 
olarak verilen malların ticaretini yapan firmalar açısından haksız rekabet sorunu ortaya çıkmaktadır. 

• Promosyon ürünü olarak verilen malın (aynı işletmede imal veya inşa edilenler dahil) tabi olduğu KDV oranının; 

- Satışı yapılan mala ait KDV oranına eşit veya daha düşük oranda olması halinde promosyon ürünü için 
yüklenilen KDV’nin tamamının indirim konusu yapılması, 

- Satışı yapılan malın tabi olduğu KDV oranından yüksek olması halinde ise promosyon ürünü için yüklenilen 
KDV’den, satışı yapılan malın tabi olduğu orana isabet eden kısmın indirim konusu yapılması, kalan kısmın 
gelir veya kurumlar vergisi açısından gider veya maliyet olarak dikkate alınması, gerekir. 

• Promosyon ürünü için yüklenilen vergiden indirim konusu yapılacak kısım; 

 

 

• Öte yandan, promosyon ürünü olarak verilen malların alışı sırasında yapılan diğer giderlere ilişkin yüklenilen 
KDV genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılır. 

 

10 Promosyon Ürünleri, Numune ve Eşantiyonlar 

Verginin Konusu İle İlgili Özellikli Hususlar 

10.1. Promosyon Ürünleri 

formülü ile hesaplanır, artan kısım gider 

veya maliyet olarak dikkate alınır. 
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Numune, gerekse eşantiyon adı altında teslim edilen malların; 

- Ticari teamüllere uygun nitelikte ve miktarda olması, 

- Ayrıca bir satışa konu olmayacak şekilde verilmesi, 

hallerinde KDV hesaplanmaz. 

Bu şartlara ilaveten, numune malların, firmanın unvanı ve para ile satılmayacağını belirten bir 
şerhi taşıması gerekir. 

İşletmenin iktisadi faaliyetini yaygınlaştırmaya ve tanıtmaya yönelik olarak verilen bu mallar 
için yüklenilen vergiler, genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılır. 

 

Verginin Konusu İle İlgili Özellikli Hususlar 

10 Promosyon Ürünleri, Numune ve Eşantiyonlar 

10.1. Promosyon Ürünleri 
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• Satılan Malın İade Edilmesi, Başka Bir Mal ile Değiştirilmesi, Ödenen Bedelin İade Edilmesi, Değer Kaybının 
Bedelden İndirilmesi 

• Tüketiciler tarafından malların iade edilip bedellerinin geri verilmesinin istendiği durumlarda, satıcı tarafından ödenen 
bedellerin KDV dahil tutarları tüketiciye iade edilir. Satıcılar işlemlerinin düzeltilmesi için iade edilen mal nedeniyle 
gider makbuzu düzenler ve tüketiciden iade edilen mala ait fatura ve benzeri belgeyi bu makbuz ekinde geri alırlar. Gider 
makbuzunda iade edilen malın KDV’si satış bedelinden ayrı gösterilir ve bu miktar indirim konusu yapılmak suretiyle 
işlem düzeltilir. 

• İade edilen mala ait fatura veya benzeri belgenin fiili imkânsızlıklar nedeniyle ibraz edilemediği durumlarda, aynı şekilde 
üzerine alış belgesinin ibraz edilemediği açıkça belirtilmek suretiyle gider makbuzu düzenlenmesi mümkündür. 

• Taksitli Satışlar 

• 3065 sayılı Kanunun (24/c) maddesinde, vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar 
altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin KDV matrahına dahil olduğu hükme bağlanmıştır. Buna göre, 
taksitli olarak yapılan satışlarda vade farkı ve faiz dahil toplam tutar üzerinden hesaplanan KDV’nin malın teslimi anında 
beyan edilip ödenmesi gerekir. Ancak, tüketicinin taksitlerini zamanından önce ödemek suretiyle faizde bir indirime 
gidilmesi halinde, indirilen faiz ve bu faize ait KDV satıcı tarafından alıcıya iade edilir ve yukarıda yer alan esaslar 
çerçevesinde işlem yapılır. 

• Kapıdan Satışlar 

• Kapıdan yapılan satışlarda mallar üzerindeki tasarruf hakkı 7 günlük deneme ve muayene sonucu devredileceğinden, bu 
kapsamdaki satışlara ait KDV’nin, deneme ve muayene sonucu tesliminin yapıldığı vergilendirme döneminde beyan 
edilip ödenmesi gerekir. 

 

Verginin Konusu İle İlgili Özellikli Hususlar 
11 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamındaki Satışlar 
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• 12.1. Spor Kulüpleri 

• 3065 sayılı Kanunun (1/3-g) maddesine göre, profesyonel futbol 
şubelerinin KDV kapsamına giren teslim ve hizmetleri aşağıda 
sayılmıştır: 

• - Maç hasılatları, - Spor toto-loto ve iddaa isim hakkı gelirleri, - 
Spor malzemesi ve hediyelik eşya satışı, - Yayın hakkı gelirleri, - 
Reklam gelirleri, - Diğer gelirler. 

• Faaliyetin zorunlu bir unsuru olarak yapılan futbolcu transferleri ile 
kiralamaları karşılığı kulüplerce elde edilen bedeller, 3065 sayılı 
Kanunun (1/3-g) maddesi kapsamında sayılamayacağından verginin 
konusuna girmemektedir. Ancak, anonim şirket statüsünde sportif 
faaliyetlerde bulunan kuruluşların bütün teslim ve hizmetlerinin 
3065 sayılı Kanunun (1/1) inci maddesi gereğince vergiye tabi 
olduğu ise açıktır. 

•  Profesyonel sporcuların katıldığı futbol faaliyetlerine ilişkin olarak 
düzenlenen biletler, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine 
uygun olmalı ve bilet bedeli KDV dahil olarak belirlenmelidir. Buna 
göre, profesyonel futbol şubelerinin teberrulu, sezonluk bilet ve giriş 
kartlarının toplam satış bedeli KDV dahil olarak belirlenmeli ve 
bunların satışının yapıldığı vergilendirme döneminde beyan 
edilmelidir. 

• 12.2. Türkiye Futbol Federasyonu 

• Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel futbol faaliyetlerini 
düzenleme hizmeti karşılığında maç hâsılatlarından, futbol müşterek 
ve sabit ihtimalli bahis oyunlarından, spor toto-loto, iddaa 
gelirlerinden pay almakta, ayrıca mal varlığı değerlerinin devir, 
temlik, satış ve kiralanması ve milli maç hâsılatları ile yayın ve 
reklâm gelirleri elde etmektedir. Söz konusu faaliyetler iktisadi 
işletme kapsamına girdiğinden, bu faaliyetler için KDV 
hesaplanacak ve futbol federasyonu tarafından beyan edilip 
ödenecektir. Federasyon aldığı paylar için ilgili kuruluşlara (maç 
hâsılatları için kulüplere, spor toto-loto, iddaa payı için Teşkilat 
Müdürlüklerine vb.) fatura ve benzeri belge düzenleyecek, milli maç 
hâsılatlarını ise giriş biletleri ile belirleyecektir. 

• 12.3. Spor Genel Müdürlüğü 

• Profesyonel futbol maçları genellikle mülkiyeti Spor Genel 
Müdürlüğüne ait olan statlarda oynanmaktadır. Kanun gereği 
kulüplere tahsis edilen veya kiraya verilen statlar için Spor 
Genel Müdürlüğüne ödenen kira veya tahsis bedelleri KDV’nin 
konusuna girmemektedir. Ancak statlardaki büfe ve benzeri yerlerin 
kiraya verilmesi veya işletilmesi işleminin ticari organizasyon 
oluşturması nedeniyle KDV’ye tabi olduğu açıktır. 

Verginin Konusu İle İlgili Özellikli Hususlar 

12 Profesyonel Spor Kulüpleri  
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• 3065 sayılı Kanunun (17/4-a) maddesi uyarınca, Gelir Vergisi Kanununa göre basit usulde 
vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri KDV’den istisna edilmiş olup bu mükellefler 
tarafından KDV Beyannamesi verilmeyecektir. 

• Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin bu Kanun kapsamındaki mal ve hizmet alımlarında ise 
genel hükümler çerçevesinde KDV uygulanacağı tabiidir. 

 

Verginin Konusu İle İlgili Özellikli Hususlar 

13 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin KDV Karşısındaki Durumu  

14 Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı  

• Otobüslerle yapılan şehirlerarası yolcu taşımacılığında, otobüs şirketleri, taşımacılık işini başka 
otobüs sahiplerine yaptırsalar bile, kendi adlarına kestikleri bütün biletlerle ilgili KDV’yi kendileri 
beyan edeceklerdir. Bilet bedelleri KDV dahil olarak tespit edileceğinden, beyan edilecek vergi, iç 
yüzde yoluyla hesaplanır. 

• Öte yandan bağımsız otobüs sahipleri,otobüs şirketine yaptıkları taşıma hizmetinin bedelini tahsil 
ederken, tahsilât tutarı üzerinden KDV hesaplar ve düzenleyip şirkete verdikleri faturalarda 
KDV’yi ayrıca gösterirler. Bu şekilde hesaplanan vergi, otobüs şirketleri tarafından, yolculardan 
tahsil edilen KDV’den genel hükümler çerçevesinde indirilir. 
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• İlaç bedelleri,KDV dahil tutar şeklinde ambalajlara yazılır, bu satışlarda ayrıca vergi hesaplanmaz, beyan 
edilecek vergi iç yüzde yoluyla hesaplanır. 

• Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi 
kuruluşları ile sosyal güvenlik kurumlarının tedavi yardımından yararlananların ilaç giderleri, yararlananlarla 
mezkûr kamu kurum ve kuruluşları arasında paylaşılmaktadır. Bu ilaçların bedellerine ait KDV de aynı 
oranlara göre paylaşılır. Eczaneler, kamu kurum ve kuruluşları ile yararlanıcının paylarını vergili bedel 
üzerinden ayrı ayrı hesaplayıp tahsil eder. 

 

15  İlaç Bedelleri  

Verginin Konusu İle İlgili Özellikli Hususlar 

15   Garanti Kapsamında Yapılan Teslim ve Hizmetler 

• Garanti kapsamında yapılan bedelsiz teslim ve hizmetler KDV' ye tabi değildir. Bu teslim ve hizmetlerin 
bedeli satış fiyatına dahil olduğundan ayrıca vergilendirilmez. 
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Verginin Konusu İle İlgili Özellikli Hususlar 

• Herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığı olarak ortaya çıkmayan tazminat ve benzeri ödemeler prensip olarak KDV'nin 
konusuna girmemektedir. 

• Bu kapsamda, işin sözleşme şartlarına uygun yapılmaması, işin verilen süre içerisinde tamamlanmaması, sözleşmenin 
feshedilmesi gibi nedenlerle tazminat, cayma bedeli vb. adlarla yapılan cezai şart mahiyetindeki ödemeler herhangi bir 
teslim veya hizmetin karşılığı olmadığından KDV'nin konusuna girmemektedir. 

• Bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmeyen veya buna bağlı olarak ortaya çıkmayan sigorta tazminatları KDV'nin 
konusuna girmemektedir. Bu durumda, sigortalının hasar gören eşya için sigorta şirketinden aldığı tazminat için KDV 
hesaplanması söz konusu olmayacaktır. 

• Ancak, sigortalı mükellefin hasar gören eşyayı tamir ettirerek, adına düzenlenen faturaları ibraz etmek suretiyle tamir 
bedelini sigorta şirketinden tahsil ettiği durumda, sigortalının, sigorta şirketi adına yaptığı ve KDV'ye tabi olan masrafların 
aynen sigorta şirketine yansıtılması için fatura düzenlenmesi ve KDV hesaplanması gerekmektedir. 

• KDV Kanununun 24/c maddesinde, vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında 
sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin, KDV matrahına dahil olduğu hükme bağlanmıştır. 

• Buna göre, KDV'ye tabi bir teslim veya hizmetin karşılığında alınan bedelle ilgili olarak, tazminat adı altında olsa 
bile, yapılan ödemeler matraha dahil olduğundan, bunlar üzerinden teslim veya hizmetin tabi olduğu oranda KDV 
hesaplanması gerekmektedir. 

• Örneğin, elektrik faturasının vadesinden sonra ödenmesi nedeniyle aboneden alınan %5 geç ödeme tazminatı KDV 
matrahına dahil edilerek, toplam tutar üzerinden KDV hesaplanacaktır. 

 

16   Tazminatlar (60 seri No.lu KDV Sirküleri) 
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• Başkaları için yapılan ve aslı KDV’ye tabi olan harcamaların aktarılması amacıyla düzenlenen 
faturalarda harcamanın tabi olduğu oran üzerinden KDV hesaplanacaktır. (Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nın  24.09.2008 tarih ve 5501-3122/95668 sayılı Özelgesi) 

• KDV’nin konusuna girmeyen söz konusu giderlerin yansıtılmasına ilişkin faturada KDV 
hesaplanmaması gerekmektedir. ( Ör: Ödenen damga vergisinin yansıtılması halinde faturada KDV 
hesaplanmayacaktır.) 

• Ancak bu aktarma sırasında masraf tutarını aşan bir bedel tahsil edilir ise, bu aşan kısım üzerinden 
genel oranda  (%18) KDV hesaplanacaktır.   

 

Verginin Konusu İle İlgili Özellikli Hususlar 

17   Masraf Aktarımı 
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Teslim (1) 

• Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya 
veya adına hareket edenlere devredilmesidir. Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin 
gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim hükmündedir. Malın alıcıya veya onun adına hareket 
edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci veya sürücüye tevdi 
edilmesi de mal teslimidir.  

 

I. Madde gerekçesinde, "tasarruf hakkının devri" tabirinin mülkiyet hakkının devri anlamında 
kullanıldığı belirtilmiştir. 

II. Sadece zilyetliğin devri, örneğin emaneten bir malın başkasına bırakılması durumunda katma değer 
vergisine tabi bir teslim gerçekleşmez. Fakat zilyetlik devri , mülkiyeti muhafaza kaydını taşıyan bir 
satış akdine dayanmakta ise , KDVK 3. maddesinin c) bendinde yer alan özel hüküm uyarınca katma 
değer vergisi doğar. (Bkz: Mehmet MAÇ, KDV Uygulaması, Denet Yayıncılık, 1998, s.:2.2) 

III. Teslim fiilinin tamamlanması için malın gönderildiği yere mutlaka varması veya bu gönderme veya 
tevdiinin alıcıya ulaşması şart değildir. Alıcının bilgisi dışında dahi olsa, malın alıcı adına hareket 
eden bir kişiye, mesela alıcının memuru veya vekiline veya gönderilmek üzere nakliyeci veya 
sürücüye tevdii halinde de teslim gerçekleşmiş sayılır. 
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Teslim (2) 

• Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının iki veya daha fazla kimse tarafından zincirleme akit yapılmak 
suretiyle, malın bu arada el değiştirmeden doğrudan sonuncu kişiye devredilmesi halinde, aradaki 
safhaların her biri ayrı bir teslimdir.  

• Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri şekillerdeki dağıtımlar da mal teslimidir.  

• Kap ve ambalajlar ile döküntü ve tali maddelerin geri verilmesinin mutat olduğu hallerde teslim 
bunlar dışında kalan maddeler itibariyle yapılmış sayılır. Bunların yerine aynı cins ve mahiyette 
kap ve ambalajlar ile döküntü tali maddelerin geri verilmesinde de aynı hüküm uygulanır. 

I. Kap veya ambalajların geri verilmesinin mutad olduğu haller, satıcı firmanın bu maddeleri 
aktifleştirerek amortismana tabi tuttuğu hallerdir. Örneğin, tüpgaz satışlarında boş tüpün geri verilmesi 
mutad bir olaydır. Çünkü, boş tüpü, satıcı firma aktifleştirerek amortismana tabi tutmaktadır. Ayrıca, 
bir malın amortismana tabi tutulabilmesi için, o malın işletmede bir yıldan fazla kullanılmasının gerekli 
olduğu da açıktır. 

II. Örnek: Çiftçilerin şeker fabrikalarına teslim ettikleri şeker pancarı karşılığında fabrika, pancar bedeli 
dışında çiftçiye ayrıca bedelsiz küspe de veriyorsa, küspenin çiftçiye verilmesi teslim sayılmaz. Ancak 
teslim alınan şeker pancarı karşılığı verilmeyen (yani verilmesi mutat olmayan), diğer bir deyişle 
çiftçiye istihkakı dışında bir bedel karşılığı satılan küspenin, çiftçiye verilmesi teslim sayılarak 
vergilendirilir. Aynı şekilde küspe ve diğer tali maddelerin çiftçi dışındakilere teslimi de vergiye tabi 
olacaktır. 
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Teslim (3) 

• Trampa iki ayrı teslim hükmündedir. 

I. Trampada malların mülkiyeti karşılıklı olarak el değiştirdiğinden her iki taraf için de teslim 
gerçekleşmiş sayılır. Bu durumda matrah trampa edilen malların her birinin emsal bedeli olur. Kısmi 
trampada yani trampa edilen mala karşılık bir malla birlikte başka şeyler de alınması halinde, bunlar da 
vergiye tabi tutulur. 

II. Ancak, arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin matrahın tespitinde, 3065 sayılı Kanunun 27’nci maddesinin 
6’ıncı fıkrası dikkate alınır. 

 

Malın tasarruf hakkının mutlaka bir bedel karşılığı devredilmesi şart değildir. Bedelsiz teslimler 
de (hibe gibi) vergiye tabidir. Bu gibi durumlarda matrah, 3065 sayılı Kanunun 27. maddesi 
uyarınca emsal bedeli olur. 
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Teslim Sayılan Haller (1) 

Teslim konusundaki tereddütleri gidermek amacıyla 3065 sayılı Kanunun 3. maddesinde, bazı özel 
hallerin de teslim sayılacağı hükme bağlanmıştır. 

• 3065 sayılı Kanunun (3/a)maddesine göre; 

Vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla 
işletmeden çekilmesi, 

Vergiye tabi malların işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi 
namlarla verilmesi, 

teslim sayılarak vergiye tabi tutulur. 

 

Örnek:Akaryakıt ticareti ile uğraşan bir şahsın,satmak amacıyla aldığı bu akaryakıtın bir kısmını özel 
otomobilinde kullanması veya ticaretini yaptığı dayanıklı tüketim mallarından bir kısmını kendi şahsi 
ihtiyacında kullanmak üzere işletmeden çekmesi veya ücret, ikramiye, hediye, teberru gibi adlarla 
işletme personeline vermesi de teslim sayılarak vergiye tabi tutulur. 

 

Bu gibi hallerde işletmeden çekilen değerlerin 3065 sayılı Kanunun 27. maddesine göre emsal bedeli 
ile değerlendirilmesi gerekir. 
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Teslim Sayılan Haller (2) 

• 3065 sayılı Kanunun (3/b) maddesine göre, vergiye tabi malların, üretilip teslimi vergiden 
istisna edilmiş olan mallar için her ne suretle olursa olsun kullanılması veya sarfı da teslim 
sayılır. 

 

• 3065 sayılı Kanunun (3/c) maddesinde, mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda, 
zilyetliğin devri de teslim sayılmıştır. Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda alıcıya 
teslim edilen taşınır malın mülkiyeti satıcının üzerinde bırakılır. Malın zilyetliğinin devredildiği, 
ancak mülkiyet naklinin daha sonra gerçekleştirildiği bu tür satışlarda vergileme için genel teslim 
tanımındaki esaslara göre mülkiyetin devrini beklemek, verginin uzun süre alınmaması gibi bir 
sonuç doğurur. Bu nedenle mülkiyeti muhafaza kaydı ile yapılan satışlarda zilyetliğin devri anında 
teslim, dolayısıyla vergiyi doğuran olay meydana gelmiş sayılır. 
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Hizmet ve Hizmet Sayılan Haller 

• Verginin konusunu teşkil eden işlemlerden biri olan hizmet, 3065 sayılı Kanunun 4. maddesinde 

“teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir” şeklinde tanımlanmıştır. 

 Bu işlemler; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza 
etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde 
gerçekleşebilir. 

Maddede hizmet dolaylı bir şekilde tanımlanmış, hizmet sayılan bazı işlemler belirtilmiş ve bunlara 
benzeyen işlemlerin de hizmet sayılacağı hükme bağlanmıştır. Bu nedenle hizmet, belli bir tanım ve 
bilinen bazı işlemlerle sınırlandırılmamıştır.İleride değişik şekillerde ortaya çıkması muhtemel işlemler 
de genel tanım ve verilen örneklere nitelik ve mahiyet itibarıyla hizmet olarak değerlendirilebilir. 

• 3065 sayılı Kanunun (4/2) maddesine göre, bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya hizmet 
olması halinde, bunların her biri ayrı birer işlem sayılır ve hizmet veya teslim hükümlerine 
göre ayrı ayrı vergiye tabi tutulur. 

Hizmet Sayılan Haller 

• 3065 sayılı Kanunun 5. maddesine göre, vergiye tabi bir hizmetten işletme sahibinin, işletme 

personelinin veya diğer şahısların karşılıksız yararlandırılması da hizmet sayılarak vergiye 

tabi tutulur. 
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Mükellef  

KDV’nin mükellefi esas itibarıyla vergiye tabi işlemleri yapanlardır. Ancak Kanunun 8 inci 
maddesinde özellik arz eden bazı işlemler de dikkate alınarak verginin mükellefi ayrı ayrı sayılmıştır. 
Buna göre mükellef sayılanlar Kanundaki sıralamasına göre aşağıda açıklanmıştır: 

a) Mal teslimi ve hizmet ifalarında mükellef, bu malları teslim edenler veya hizmeti yapanlardır. 

b) Mal ve hizmet ithalatında ise mal veya hizmeti ithal edenlerdir. İthalatın kamu sektörü veya özel 
sektör tarafından yapılması veya herhangi bir şekil ve surette gerçekleştirilmesi, özellik taşıması 
mükellefiyeti etkilemez. 

c) Transit taşımalarla Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımalarda gümrük veya geçiş 
işlemine muhatap olanlar mükelleftir. Buradaki taşımadan ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş 
merkezi Türkiye'de bulunmayan şahıslar tarafından yapılan taşımanın anlaşılması gerekir. 
İkametgâhı, işyeri, kanuni merkezi veya iş merkezi Türkiye'de olan şahıslar tarafından yapılan bu 
nevi taşımalarda ise mükellef genel hükümlere göre taşıma işini yapanlardır. 

• Gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlar, taşıyanın temsilcisi olabileceği gibi aracın şoförü de 
olabilir. 

ç) Müzayede mahallerinde yapılan satışlarda mükellef, bu satışları yapanlardır.* 

d) PTT ve TRT Kurumlarınca yapılan hizmetlerde mükellefler PTT A.Ş. veya TRT Genel 
Müdürlüğüdür. 

47 
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Mükellef 

e) Spor-Toto, Piyango (Milli Piyango dâhil) ve benzeri her türlü şans ve talih oyunlarında, oyunları 
tertipleyenler veya teşkilat müdürlükleri (Spor-Toto Teşkilat Başkanlığı ve Milli Piyango Genel 
Müdürlüğü) mükelleftir. 

• Bu tür oyunların bayileri, bu işleri dolayısıyla mükellef sayılmazlar. Ancak bu tür oyunların mükellefi 
sayılan teşkilat müdürlükleri (Spor-Toto ve Milli Piyangoda Spor-Toto Teşkilat Başkanlığı ve Milli 
Piyango Genel Müdürlüğü),KDV’yi bayi karlarını da ihtiva edecek şekilde toplam bedel üzerinden 
hesaplarlar. 

• At yarışı ve diğer müşterek bahis ve talih oyunlarında mükellef bunları tertipleyenler olup, bu oyunların 
bayileri bu işleri nedeniyle mükellef sayılmazlar. 

g) Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı 
faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalarda mükellef bunları tertipleyenler veya gösterenlerdir. 

h) Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinde, 
bu mal ve hakları kiraya verenler mükelleftir. 

ı) Kanunun (1/3-h) maddesine göre, isteğe bağlı mükellefiyette ise talepte bulunanlar mükelleftir. 
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Fazla veya Yersiz Ödenen Verginin Düzeltilmesi 
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3065 sayılı Kanunun (8/2) nci maddesine göre, vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya 
KDV’yi fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde, düzenlediği bu tür 
vesikalarda KDV gösterenler, bu vergiyi ödemekle mükelleftirler. Bu husus kanuna göre borçlu 
oldukları vergi tutarından daha yüksek bir meblağı gösteren mükellefler için de geçerlidir. Bu gibi 
sebeplerle fazla veya yersiz hesaplanan ve Hazineye ödenen* vergi, Maliye Bakanlığının 
belirleyeceği usul ve esaslara göre işlemi yapan mükellefe iade edilir. Şu kadar ki söz konusu iadenin 
yapılabilmesi için işlemle ilgili beyanların düzeltilmesi ve fazla veya yersiz hesaplanan verginin 
satıcı tarafından alıcıya geri verilmesi şarttır. 

Örneğin; Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf olanlar, mal ve hizmet satışları dolayısıyla 
KDV hesaplamazlar. Kanun hükmüne rağmen satış bedellerinde vergi gösterip müşteriden vergi 
tahsil edenler, bu vergiyi vergi dairesine yatırmak zorundadırlar. 

Aynı şekilde kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir meblağı gösteren 
mükellefler de fazla tahsil ettikleri vergiyi vergi dairesine ödemek mecburiyetindedirler. 

 

* 7104 Sayılı Kanun ile değiştirilmiş hali. 
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Fazla veya Yersiz Ödenen Verginin Düzeltilmesi-Örnek-1 
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Örnek: Satıcı (A), Alıcı (B) ile 2018/03 vergilendirme döneminde yaptığı satış işleminde faturada 
fazla ve yersiz olarak 10.000 TL KDV hesaplamış, 2018/03 vergilendirme döneminde KDV 
beyannamesi ile beyan etmiştir. Satıcı (A), fazla ve yersiz hesaplanan KDV’yi 2018/07 vergilendirme 
döneminde fark ederek düzeltmek üzere talepte bulunmuştur. 

a) Satıcı (A) ve Alıcı (B)’ nin KDV beyanlarının aşağıdaki gibi olması durumunda ; 

I- Satıcı Düzeltme İşlemleri; 

• 2018/03 vergilendirme dönemi  30.000 (Hsp KDV) – 48.000 (İndirimler Top)=18.000 (Son. Dön. Dev. KDV) ise, 
olması gereken [30.000-10.000]-48.000=28.000 TL (Son. Dön. Dev. KDV)’dir. Bu durumda 2018/04 vergilendirme 
döneminde İndirimler toplamının 10.000 TL artırılması gerekmektedir. 

• 2018/04 vergilendirme dönemi 60.000 (Hsp KDV) – 72.000 (İndirimler Top)=12.000 (Son. Dön. Dev. KDV) ise, 
olması gereken 60.000-[78.000+10.000]=22.000 TL (Son. Dön. Dev. KDV)’dir. Bu Durumda 2018/05 vergilendirme 
döneminde İndirimler toplamının 10.000 TL artırılması gerekmektedir 

 

Satıcının Düzeltilme Öncesi Beyanları Alıcının Düzeltilme Öncesi Beyanları 

Dönem 

Hesaplanan 

KDV 

İnd. 

Toplamı 

Ödenecek 

KDV 

Son. Dön. Dev. 

KDV Dönem 

Hesaplanan 

KDV 

İnd. 

Toplamı 

Ödenecek 

KDV 

Son. Dön. Dev. 

KDV 

2018/03 30.000 48.000 0 18.000 2018/03 55.000 62.000 0 7.000 

2018/04 60.000 72.000 0 12.000 2018/04 40.000 31.000 9.000 0 

2018/05 50.000 45.000 5.000 0 2018/05 28.000 26.000 2.000 0 

2018/06 25.000 35.000 0 10.000 2018/06 42.000 57.000 0 15.000 

2018/07 34.000 30.000 4.000 0 2018/07 11.000 24.000 0 13.000 
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I- Satıcı Düzeltme İşlemleri (Devamı); 

• 2018/05 vergilendirme dönemi 50.000 (Hsp KDV) – 45.000 (İndirimler Top)=5.000 (Ödenecek KDV) 
ise, olması gereken 50.000-[45.000+10.000]=5.000 TL (Son. Dön. Dev. KDV)’dir. Bu Durumda 
2018/06 vergilendirme döneminde İndirimler toplamının 5.000 TL artırılması gerekmektedir. 

• 2018/06 vergilendirme dönemi 25.000 (Hsp KDV) – 35.000 (İndirimler Top)=10.000 (Son. Dön. Dev. 
KDV) ise, olması gereken 25.000-[35.000+5.000]=15.000 TL (Son. Dön. Dev. KDV)’dir. Bu Durumda 
2018/07 vergilendirme döneminde İndirimler toplamının 5.000 TL artırılması gerekmektedir. 

• 2018/07 vergilendirme dönemi 34.000 (Hsp KDV) – 30.000 (İndirimler Top)=4.000 (Ödenecek. KDV) 
ise, olması gereken 34.000-[30.000+5.000]=1.000 TL (Son. Dön. Dev. KDV)’dir.  

II-Alıcının Düzeltme İşlemleri; 

• 2018/03 vergilendirme dönemi 55.000 (Hsp KDV) – 62.000 (İndirimler Top)=7.000 (Son. Dön. Dev. 
KDV) ise, olması gereken 55.000-[62.000-10.000]=3.000 TL (Ödenecek KDV)’dir. Bu Durumda 
2018/04 vergilendirme döneminde İndirimler toplamının 7.000 TL azaltılması gerekmektedir. 

• 2018/04 vergilendirme dönemi 40.000 (Hsp KDV) – 31.000 (İndirimler Top)=9.000 (Ödenecek KDV) 
ise, olması gereken 40.000-[31.000-7.000]=16.000 TL (Ödenecek KDV)’dir.  

• 2018/05, 06, 07 vergilendirme dönemlerinde düzeltme yapılmasını gerektiren bir durum kalmamıştır. 
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Düzeltme sonrası Satıcı ve Alıcının Beyanları; 

 

 

 

 

Satıcının Düzeltilmiş Beyanları Alıcının Düzeltilmiş Beyanları 

Dönem 
Hesaplanan 

KDV 

İnd. 

Toplamı 

Ödenecek 

KDV 

Son. Dön. Dev. 

KDV 
Dönem 

Hesaplanan 

KDV 

İnd. 

Toplamı 

Ödenecek 

KDV 

Son. Dön. Dev. 

KDV 

2018/03 20.000 48.000 0 28.000 2018/03 55.000 52.000 3.000 0 

2018/04 60.000 82.000 0 22.000 2018/04 40.000 24.000 16.000 0 

2018/05 50.000 55.000 0 5.000 2018/05 28.000 26.000 2.000 0 

2018/06 25.000 40.000 0 15000 2018/06 42.000 57.000 0 15.000 

2018/07 34.000 35.000 0 1.000 2018/07 11.000 24.000 0 13.000 

Satıcının Karşılaştırma Alıcının Karşılaştırma 

Dönem 

Düzeltme 

Öncesi 

Ödenecek 

KDV 

Düzeltme 

Sonrası 

Ödenecek 

KDV 

Düzeltme 

Öncesi S. 

D.D. KDV 

Düzeltme 

Sonrası S. 

D.D. KDV 

Dönem 

Düzeltme 

Öncesi 

Ödenecek 

KDV 

Düzeltme 

Sonrası 

Ödenecek 

KDV 

Fark 

Düzeltme 

Öncesi S. 

D.D. KDV 

Düzeltme 

Sonrası S. 

D.D. KDV 

2018/03 0 0 18.000 28.000 2018/03 0 3.000 3.000 7.000 0 

2018/04 0 0 12.000 22.000 2018/04 9.000 16.000 7.000 0 0 

2018/05 5.000 0 0 5.000 2018/05 2.000 2.000 0 0 0 

2018/06 0 0 10.000 15000 2018/06 0 0 0 15.000 15.000 

2018/07 4.000 0 0 1.000 2018/07 0 0 0 13.000 13.000 

Fark  9.000 0  Fark 11.000 21.000 10.000 

Satıcı düzeltme neticesinde 9.000 TL KDV iadesi alması gerekmekte ve 2018/07 vergilendirme döneminde 1.000 TL Sonraki döneme devreden KDV’si 
olmakta, Alıcının ise 2018/03 vergilendirme döneminde 3.000 TL, 2018/04 vergilendirme döneminde 7.000 TL olmak üzere toplam 10.000 TL vergi 
dairesine KDV ödemesi gerekmektedir. 
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b) Satıcı (A) ve Alıcı (B)’ nin KDV beyanlarının aşağıdaki gibi olması durumunda ; 

Satıcının Düzeltilme Öncesi Beyanları Alıcının Düzeltilme Öncesi Beyanları 

Dönem 

Hesaplanan 

KDV 

İnd. 

Toplamı 

Ödenecek 

KDV 

Son. Dön. Dev. 

KDV Dönem 

Hesaplanan 

KDV 

İnd. 

Toplamı 

Ödenecek 

KDV 

Son. Dön. Dev. 

KDV 

2018/03 30.000 48.000 0 18.000 2018/03 55.000 62.000 0 7.000 

2018/04 60.000 72.000 0 12.000 2018/04 40.000 43.000 0 3.000 

2018/05 50.000 67.000 0 17.000 2018/05 28.000 32.000 0 4.000 

2018/06 25.000 35.000 0 10.000 2018/06 42.000 47.000 0 5.000 

2018/07 34.000 59.000 0 25.000 2018/07 11.000 19.000 0 8.000 

I- Satıcı Düzeltme İşlemleri; 

• 2018/03 vergilendirme dönemi  30.000 (Hsp KDV) – 48.000 (İndirimler Top)=18.000 (Son. Dön. Dev. 
KDV) ise, olması gereken [30.000-10.000]-48.000=28.000 TL (Son. Dön. Dev. KDV)’dir. Bu durumda 
2018/04 vergilendirme döneminde İndirimler toplamının 10.000 TL artırılması gerekmektedir. 

• 2018/04 vergilendirme dönemi 60.000 (Hsp KDV) – 72.000 (İndirimler Top)=12.000 (Son. Dön. Dev. 
KDV) ise, olması gereken 60.000-[72.000+10.000]=22.000 TL (Son. Dön. Dev. KDV)’dir. Bu Durumda 
2018/05 vergilendirme döneminde İndirimler toplamının 10.000 TL artırılması gerekmektedir 
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I- Satıcı Düzeltme İşlemleri; 

• 2018/05 vergilendirme dönemi 50.000 (Hsp KDV) – 67.000 (İndirimler Top)=17.000 (Son. Dön. Dev. KDV) ise, olması 
gereken 50.000-[67.000+10.000]=27.000 TL (Son. Dön. Dev. KDV)’dir. Bu Durumda 2018/06 vergilendirme döneminde 
İndirimler toplamının 10.000 TL artırılması gerekmektedir. 

• 2018/06 vergilendirme dönemi 25.000 (Hsp KDV) – 35.000 (İndirimler Top)=10.000 (Son. Dön. Dev. KDV) ise, olması 
gereken 25.000-[35.000+10.000]=20.000 TL (Son. Dön. Dev. KDV)’dir. Bu Durumda 2018/07 vergilendirme döneminde 
İndirimler toplamının 10.000 TL artırılması gerekmektedir. 

• 2018/07 vergilendirme dönemi 34.000 (Hsp KDV) – 59.000 (İndirimler Top)=25.000 (Son. Dön. Dev. KDV) ise, olması 
gereken 34.000-[59.000+10.000]=35.000 TL (Son. Dön. Dev. KDV)’dir.  

II-Alıcının Düzeltme İşlemleri; 

• 2018/03 vergilendirme dönemi 55.000 (Hsp KDV) – 62.000 (İndirimler Top)=7.000 (Son. Dön. Dev. KDV) ise, olması 
gereken 55.000-[62.000-10.000]=3.000 TL (Ödenecek KDV)’dir. Bu Durumda 2018/04 vergilendirme döneminde 
İndirimler toplamının 7.000 TL azaltılması gerekmektedir. 

• 2018/04 vergilendirme dönemi 40.000 (Hsp KDV) – 43.000 (İndirimler Top)=3.000 (Son. Dön. Dev. KDV) ise, olması 
gereken 40.000-[43.000-7.000]=4.000 TL (Ödenecek KDV)’dir. . Bu Durumda 2018/05 vergilendirme döneminde 
İndirimler toplamının 3.000 TL azaltılması gerekmektedir. 

• 2018/05 vergilendirme dönemi 28.000 (Hsp KDV) – 32.000 (İndirimler Top)=4.000 (Son. Dön. Dev. KDV) ise, olması 
gereken 28.000-[32.000-3.000]=1.000 TL (Son. Dön. Dev. KDV)’dir. . Bu Durumda 2018/06 vergilendirme döneminde 
İndirimler toplamının 3.000 TL azaltılması gerekmektedir. 

• 2018/06 vergilendirme dönemi 42.000 (Hsp KDV) – 47.000 (İndirimler Top)=5.000 (Son. Dön. Dev. KDV) ise, olması 
gereken 42.000-[47.000-3.000]=2.000 TL (Son. Dön. Dev. KDV)’dir. . Bu Durumda 2018/07 vergilendirme döneminde 
İndirimler toplamının 3.000 TL azaltılması gerekmektedir. 

• 2018/07 vergilendirme dönemi 11.000 (Hsp KDV) – 19.000 (İndirimler Top)=8.000 (Son. Dön. Dev. KDV) ise, olması 
gereken 11.000-[19.000-3.000]=5.000 TL (Son. Dön. Dev. KDV)’dir. .  
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Düzeltme sonrası Satıcı ve Alıcının Beyanları; 

 

 

 

 

Satıcının Düzeltilmiş Beyanları Alıcının Düzeltilmiş Beyanları 

Dönem 
Hesaplanan 

KDV 

İnd. 

Toplamı 

Ödenecek 

KDV 

Son. Dön. Dev. 

KDV 
Dönem 

Hesaplanan 

KDV 

İnd. 

Toplamı 

Ödenecek 

KDV 

Son. Dön. Dev. 

KDV 

2018/03 20.000 48.000 0 28.000 2018/03 55.000 52.000 3.000 0 

2018/04 60.000 82.000 0 22.000 2018/04 40.000 36.000 4.000 0 

2018/05 50.000 77.000 0 27.000 2018/05 28.000 29.000 0 1.000 

2018/06 25.000 45.000 0 20.000 2018/06 42.000 44.000 0 2.000 

2018/07 34.000 69.000 0 35.000 2018/07 11.000 16.000 0 5.000 

Satıcının Karşılaştırma Alıcının Karşılaştırma 

Dönem 

Düzeltme 

Öncesi 

Ödenecek 

KDV 

Düzeltme 

Sonrası 

Ödenecek 

KDV 

Düzeltme 

Öncesi S. 

D.D. KDV 

Düzeltme 

Sonrası S. 

D.D. KDV 

Dönem 

Düzeltme 

Öncesi 

Ödenecek 

KDV 

Düzeltme 

Sonrası 

Ödenecek 

KDV 

Fark 

Düzeltme 

Öncesi S. 

D.D. KDV 

Düzeltme 

Sonrası S. 

D.D. KDV 

2018/03 0 0 18.000 28.000 2018/03 0 0 0 3.000 0 

2018/04 0 0 12.000 22.000 2018/04 0 0 0 4.000 0 

2018/05 0 0 17.000 27.000 2018/05 0 0 0 0 1.000 

2018/06 0 0 10.000 20.000 2018/06 0 0 0 0 2.000 

2018/07 0 0 25.000 35.000 2018/07 0 0 0 0 5.000 

Fark  0 0  Fark 0 0 0 
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Vergi Sorumlusu 

• 3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, 
işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer 
hallerde Maliye Bakanlığı vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere 
taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisine sahiptir. 

• Vergi alacağını güvence altına almak amacıyla düzenlenen bu madde sadece ikametgâhı, işyeri, 
kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar için öngörülmüş değildir. Maliye 
Bakanlığı, bunların dışında gerekli gördüğü diğer hallerde de verginin ödenmesinden işleme taraf 
olanları sorumlu tutabilecektir. 

• Maddede belirtilen işlemlere taraf olanlar, kendine mal teslim edilen veya hizmet ifa edilen kişi 
ve/veya kurumlardır. Bunlar, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer 
ödevleri yerine getirmekten mükellef gibi sorumlu olacaklardır. 

• KDV tevkifatı ihtiyari bir uygulama olmayıp, Maliye Bakanlığınca tevkifat uygulaması kapsamına 
alınan işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. Diğer taraftan, Maliye 
Bakanlığınca tevkifat kapsamına alınmamış işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması 
mümkün değildir. 
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KDV Tevkifatı ve Beyanı (1) 

• KDV tevkifatı uygulaması, teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim veya hizmeti 
yapanlar tarafından değil, bu işlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen vergi sorumlusu 
sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir. 

• “Tam tevkifat” işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından 
beyan edilip ödenmesi; “kısmi tevkifat” ise hesaplanan verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının, 
işleme muhatap olan alıcılar tarafından, diğer kısmının ise işlemi (teslim veya hizmeti) yapan tarafından 
beyan edilip ödenmesidir. 

• Tevkifat, genel bütçeli idareler hariç, tevkifata tabi işlemin yapıldığı dönemde vergi sorumlularına ait 2 No.lu 
KDV Beyannamesi ile beyan edilir. 

• Tevkifat kapsamındaki işlemlerde vergiyi doğuran olay bakımından özellikli bir durum söz konusu olmayıp, 
bu işlemlere ilişkin KDV’nin beyan dönemi 3065 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre tespit edilir. 

• Bu kapsamda, işleme ait fatura veya benzeri belge izleyen ay içinde düzenlense dahi sorumlu sıfatıyla beyan, 
işlemin vuku bulduğu dönemin beyan süresi içinde yapılır. Kısmi tevkifat uygulamasında satıcının mükellef 
sıfatıyla 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edeceği kısım da aynı dönemde beyan edilir. 

• Hizmet işlemlerinde, hizmetin ayın sonunda tamamlanması halinde de fatura izleyen ayda düzenlense 
bileyukarıda belirtildiği şekilde işlem yapılır. İşlem bedelinin ödenmemesi, işleme ait faturanın süresinde 
düzenlenmemesi, alıcıya geç gelmesi veya hiç gelmemesi tevkifatın yapılıp yukarıda belirtilen süre içinde 
sorumlu tarafından beyan edilmesine engel değildir. 
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KDV Tevkifatı ve Beyanı (2) 
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• Tevkifat, genel bütçeli idareler hariç, tevkifata tabi işlemin yapıldığı dönemde vergi sorumlularına ait 2 
No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilir. 

• Hizmet işlemlerinde, hizmetin ayın sonunda tamamlanması halinde de fatura izleyen ayda düzenlense 
bile yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapılır. İşlem bedelinin ödenmemesi, işleme ait faturanın 
süresinde düzenlenmemesi, alıcıya geç gelmesi veya hiç gelmemesi tevkifatın yapılıp yukarıda belirtilen 
süre içinde sorumlu tarafından beyan edilmesine engel değildir. 

• Genel bütçeli idareler dışındaki vergi sorumluları tevkif ettikleri vergiyi, vergi sorumlularına ait 2 No.lu 
KDV Beyannamesi ile beyan ederler. Bunların başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetlerinin 
bulunmaması ve dolayısıyla 1 No.lu KDV Beyannamesi vermemeleri bu uygulamaya engel değildir. 

• 2 No.lu KDV Beyannamesi sadece tevkifata tabi işlemlerin olduğu dönemlerde verilir. Gerçek usulde 
KDV mükellefleri (KDV1 vergi türünden mükellef sicilinde kayıtlı olanlar), tevkifata tabi tutulan 
KDV’nin beyanında 1015B Beyanname kodlu KDV2 Beyannamesini, gerçek usulde KDV mükellefiyeti 
bulunmayanlar (Genel bütçeli idareler dışındaki kamu kurum ve kuruluşları dahil) ise söz konusu 
verginin beyanında 9015 Beyanname kodlu KDV2 Beyannamesini kullanırlar. 

• Genel bütçeli idareler, tevkif ettikleri KDV için sorumlu sıfatıyla beyanname vermezler, tevkif edilen 
KDV doğrudan bunların muhasebe birimlerince gelir kaydedilir. 

• KDV mükellefiyeti bulunmayan BSMV mükelleflerinin, 2 No.lu KDV Beyannamesini kurumlar vergisi 
yönünden bağlı oldukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Ancak, bankaların tevkif ettikleri 
vergiyi ödemeyi yapan şubeler itibarıyla, şubelerin bağlı bulundukları vergi dairesine beyan edip 
ödemeleri de mümkündür. 

 

 

 
www.umitguner.com.tr 



KDV Tevkifatının 1 ‘No.Lu Beyanname İle İndirimi 
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2 No.lu KDV Beyannamesinde herhangi bir surette indirim yapılması mümkün 
olmadığından tevkif edilen KDV’nin tamamının beyan edilerek vergi dairesine 
ödenmesi gerekmektedir. 

Tevkifat uygulayan alıcının KDV mükellefiyetinin bulunması ve tevkifat uyguladığı 
teslim veya hizmeti indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacak olması halinde, 
sorumlu sıfatıyla beyan edilen tutar, beyanın yapıldığı ay içinde verilmesi gereken 1 
No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılabilir. Bu indirimin dayanağı 2 
No.lu KDV Beyannamesi olacaktır. 

Kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV; 

• Satıcı tarafından beyan edilecek kısmı, takvim yılı aşılmamak şartıyla işleme 
ait fatura veya benzeri belgenin defterlere kaydedildiği döneme ilişkin olarak 
verilmesi gereken, 

• Sorumlu sıfatıyla beyan edilen kısmı ise 2 No.lu KDV Beyannamesinin 
verildiği ay içinde verilmesi gereken, 

1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılır. 
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Tam Tevkifat (Sorumluluk) 
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1- İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye’de 
Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler 

63 
NUMARALARI TAKİP EDEREK ŞEKLİ İNCELEYİNİZ. 

www.umitguner.com.tr 



Yurt dışından temin edilen ve tevkifata tabi tutulması gereken hizmetlere ilişkin olarak aşağıdaki örnekler 
verilebilir: 

• Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayan firmalar tarafından; 

• Türkiye’de inşa edilecek bir alış-veriş merkezi için yurt dışında çizilip Türkiye’ye gönderilen mimari proje 
hizmeti, 

•  Türkiye’de faaliyette bulunan enerji santralinin işletilmesine ilişkin olarak yurt dışından verilen danışmanlık 
hizmeti 

•  KDV mükellefiyeti olmayan genel bütçeli bir idareye yurt dışından verilen bilgisayar yazılım hizmeti, 

• KDV mükellefiyeti olmayan bir sivil toplum kuruluşuna konusuyla ilgili olarak dünyadaki hukuki gelişmeler 
hakkında yurt dışından bilgi gönderilmesi hizmeti. 

• Bu bölüm kapsamında olan hizmetlerin aynı zamanda kısmi tevkifat uygulaması kapsamında da olması 
halinde, bu bölüme göre işlem tesis edilir. 

• İkametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar tarafından yapılan 3065 
sayılı Kanunun 1 inci maddesi kapsamındaki mal teslimlerinde de bu uygulamalar kapsamında işlem 
tesis edilir. 

• Teslimin vergiden müstesna olması halinde, mükellef veya sorumlu sıfatıyla vergi beyan edilmez. 

1-İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi 
Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler 
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I-Genel Olarak 
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• Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından Türkiye’de 
KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda sunulan 
hizmetler KDV’ye tabidir. 

• Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayıp, Türkiye’de KDV 
mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda hizmet sunanlar, bu 
hizmetlere ilişkin KDV’yi, “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” tesis 
ettirmek suretiyle beyan ederler. 

• Söz konusu hizmet sunucuları bu işlemlere ilişkin KDV’yi, 3 No.lu KDV beyannamesi ile 
elektronik ortamda beyan ederler. 

• Bu kapsamdaki hizmet sunucularının, ilk kez verecekleri 3 No.lu KDV beyannamesini vermeden 
önce, Gelir İdaresi Başkanlığının www.digitalservice.gib.gov.tr adresinde yer alan formu 
doldurmaları gerekir. 

• Söz konusu formun elektronik ortamda doldurulup onaylanması üzerine, Büyük Mükellefler 
Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde, hizmet sunucusu adına “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel 
KDV Mükellefiyeti” tesis ettirilir. 

 

1-İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi 
Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler 
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II- Katma Değer Vergisi Mükellefi Olmayan Gerçek Kişilere Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetler* 

*28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 41 

inci maddesiyle 3065 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasında yapılan değişiklik ile  
www.umitguner.com.tr 



• Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti kapsamında bulunanlar, Türkiye’de KDV 
mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sundukları hizmetler için, bu hizmetlerin tabi 
olduğu oranda KDV hesaplarlar. 

• Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti bulunanların 213 sayılı Kanun uyarınca defter 
tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. 

• Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti kapsamında beyan edilen hizmetlere ilişkin 
olması şartıyla, Türkiye’de KDV mükellefiyeti bulunanlardan temin edilen mal ve hizmetler nedeniyle 
düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen KDV’nin, bu kapsamda beyan edilen işlemlere isabet 
eden kısmının 3065 sayılı Kanunun (29/1) inci maddesi kapsamında indirim konusu yapılması 
mümkündür. 

• Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti kapsamında bulunanlar, Türkiye’de KDV 
mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sundukları hizmetler nedeniyle hesapladıkları 
KDV’yi, takvim yılının aylık vergilendirme dönemleri itibariyle, vergilendirme dönemini takip eden 
ayın yirmidördüncü günü akşamına kadar, internet vergi dairesi aracılığıyla ve 3 No.lu KDV 
Beyannamesi ile Türk Lirası cinsinden beyan ederler. Ancak elektronik hizmet sunucularına özel KDV 
mükellefiyetine ilişkin hükmün yürürlüğe girdiği 1/1/2018 tarihinden itibaren, Türkiye’de ikametgâhı, 
işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayıp, Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere 
bir bedel karşılığında elektronik ortamda hizmet sunanların, 2018 yılının Ocak, Şubat, Mart 
dönemlerinde yaptıkları işlemleri 2018 yılının Nisan ayının başından itibaren yirmidördüncü günü 
akşamına kadar verecekleri 3 No.lu KDV beyannamesi ile beyan etmeleri uygun görülmüştür. 
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II- Katma Değer Vergisi Mükellefi Olmayan Gerçek Kişilere Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetler* 
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• Bu kapsamda bulunan mükelleflerin, beyanı gereken herhangi bir işlemin olmaması halinde, ilgili 
döneme ilişkin beyanname vermelerine gerek yoktur.  

• Bedelin döviz olarak hesaplanması halinde döviz, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği günkü 
Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk 
parasına çevrilir. Merkez Bankasınca Resmî Gazete’de ilan edilmeyen dövizlerin Türk parasına 
çevrilmesinde ise cari döviz kuru esas alınır. 

• Bu kapsamda beyan edilen KDV’nin, beyannamenin verilmesi gereken ayın yirmialtıncı günü 
akşamına kadar ödenmesi gerekir. 

• Ödeme; vergi dairelerine ve tahsile yetkili bankalara yapılabileceği gibi, Gelir İdaresi 
Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden tahsile yetkili bankaların banka kartı veya 
kredi kartı ile de yapılabilir. 

1-İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi 
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2-Gelir Vergisi Kanunu 18. Madde Kapsamında Yapılan 
Teslim ve Hizmetler  
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• Bu uygulamaya göre, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve 
kuruluşlar, aynı Kanunun 18 inci maddesi kapsamına giren kişilere yaptıkları ödemeler ile ilgili 
olarak gelir vergisi (GV) stopaj tutarı dâhil işlem bedeli üzerinden KDV hesaplayıp sorumlu 
sıfatıyla beyan edip öderler. Hesaplanan KDV tutarı GV stopaj matrahına dâhil edilmez. 

• Örnek:Dergilere karikatür çizen bir serbest meslek mensubu, karikatür başına 200 TL net telif 
ücreti almaktadır. Karikatüristin her ay 1 karikatür verdiği (A) dergi işletmesi bu hizmetle ilgili GV 
ve KDV tevkifat tutarlarını aşağıdaki şekilde hesaplayacaktır. 

 

- KDV hariç, GV stopajı dahil tutar: 200 / 0,83 = 240,96 TL 

- GV Stopajı : 240,96 x 0,17 = 40,96 TL 

- KDV : 240,96 x 0,18 = 43,37 TL 

- GV stopajı ve KDV dahil toplam bedel: 200 + 40,96 + 43,37 = 284,33 TL 

• Dergi işletmesi 40,96 TL tutarındaki GV stopajını, muhtasar beyannamesine dahil edecek, 43,37 
TL tutarındaki KDV’yi ise 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edecektir. Bu tutarın 1 No.lu KDV 
beyannamesinde genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılabileceği açıktır. 

2-Gelir Vergisi Kanunu 18. Madde Kapsamında Yapılan 
Teslim ve Hizmetler  
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3-Kiralama İşlemleri (1) 

*Kiralayanın; 

- Gelir Vergisi Kanununa göre 
basit usulde vergilendirilenler 
(istisnadan vazgeçerek KDV 
mükellefi olmasalar dahi), 

- Banka ve sigorta şirketleri gibi 
faaliyetleri KDV’den istisna olan 
işletmeler, 

- Sadece KDV’ye tabi 
işlemlerinin bulunduğu 
dönemlerde KDV mükellefiyeti 
tesis ettirerek beyanname 
vermeleri uygun görülenler, 

- 5018 sayılı Kanuna ekli 
cetvellerde yer alan idare, kurum 
ve kuruluşlar 

olması hallerinde de, kiralama 
hizmetine ait KDV söz konusu 
kiracılar tarafından sorumluluk 
kapsamında tevkifata tabi 
tutulacaktır. 

70 

• Bir iktisadi işletmeye dahil 
olmayan gayrimenkullerin 
kiralanması işlemlerinde KDV ve 
sorumluluk uygulaması söz 
konusu olmayacaktır. 

• Kiraya veren mükellef değil, kiralayan mükellef 
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3-Kiralama İşlemleri (2) 
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• Kiraya veren KDV mükellefi ise  
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3-Kiralama İşlemleri (3) 
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• Kiraya veren ve kiralayanın KDV mükellefiyeti yoksa 
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3-Kiralama İşlemleri (4) 
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• Kiraya veren 5018 Sayılı Kanunun ekli cetvellerinde yer alıyorsa 
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4-Reklam Verme İşlemleri (1) 

*Reklam hizmeti alan; 

- Gelir Vergisi Kanununa göre basit 
usulde vergilendirilenler (istisnadan 
vazgeçerek KDV mükellefi olmasalar 
dahi), 

- Banka ve sigorta şirketleri gibi 
faaliyetleri KDV’den istisna olan 
işletmeler, 

- Sadece KDV’ye tabi işlemlerinin 
bulunduğu dönemlerde KDV 
mükellefiyeti tesis ettirerek 
beyanname vermeleri uygun 
görülenler, 

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde 
yer alan idare, kurum ve kuruluşlar 

olması hallerinde de, reklam  
hizmetine ait KDV söz konusu 
hizmet alanlar tarafından kapsamında 
tevkifata tabi tutulacaktır. 
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4-Reklam Verme İşlemleri (2) 
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Reklam 
hizmeti 
veren KDV 
mükellefi 
ise 
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4-Reklam Verme İşlemleri (3) 
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Reklam 
hizmeti veren 
5018 Sayılı 
Kanunun ekli 
cetvellerinde 
yer alıyorsa 
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Kısmi Tevkifat ( Sorumluluk) 
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Kısmi Sorumluluk Uygulamasında ‘Belirlenmiş Alıcılar’ 

78 

1)  
5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil 

ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri 

2)  Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, 

3)  Döner sermayeli kuruluşlar, 

4)  Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 

5)  Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları 

6)  Bankalar, 

7) Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri 

8)  Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), 

9)  Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar 

10) Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar 

11)  Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar 

12) 
Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da 

birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler 

13)  Payları Borsa İstanbul (BİST)A.Ş.nde işlem gören şirketler 

14)  Kalkınma ve yatırım ajansları. 

Okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları belirlenmiş alıcı ayrımı kapsamında 

değerlendirilmez. 
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Kısmi Sorumluluk Uygulanan Teslim ve Hizmetler 

A Kısmi Tevkifata Tabi Hizmetler 

1. Sadece Belirlenmiş Alıcılara Sağlanan Hizmetler=(I/C-2.1.3.1/b) Kesinti Oranı 

  1.1. Yapım İşleri İle Bu İşlere İlişkin Mühendislik, Mimarlık ve Etüd-Proje Hiz. 3/10 

  1.2. Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim Ve Benzeri Hizmetler 9/10 

  1.3. Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri 5/10 

  1.4. Yemek Servis Ve Organizasyon Hizmetleri 5/10 

  1.5. Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri 5/10 
      

2. Sadece KDV mükelleflerine Sağlanan Hizmetler=(I/C-2.1.3.1/a) Kesinti Oranı  

  2.1. Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri 9/10 
        

3. KDV mükelleflerine (I/C-2.1.3.1/a) ve Belirlenmiş alıcılara(I/C-2.1.3.1/b) Sağlanan Hizmetler Kesinti Oranı  

  3.1. İşgücü Temin Hizmetleri  9/10 

  3.2. Yapı Denetim Hizmetleri 9/10 

  3.3. 
Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere 

Aracılık Hizmetleri 
5/10 

  3.4. Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri  9/10 

  3.5. Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri 7/10 

  3.6. Servis Taşımacılığı Hizmeti 5/10 
        

4. 
5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlara ifa edilen ve yukarıda 

belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında 
5/10 
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Kısmi Sorumluluk Uygulanan Teslim ve Hizmetler 

B Kısmi Tevkifata Tabi Teslimler  

1. KDV mükelleflerine (I/C-2.1.3.1/a) ve Belirlenmiş alıcılara(I/C-2.1.3.1/b) Yapılan Teslimler Kesinti Oranı  

  1.1. Külçe Metal Teslimleri  5/10 

  1.2. Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi  5/10 

  1.3. Hurda ve Atık Teslimi  5/10 

  1.4. 
Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıkları ile Konfeksiyon Kırpıntılarından   

Elde Edilen Hammadde Teslimi 
9/10 

  1.5. Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri 9/10 

  1.6. Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi 5/10 
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A/1.1. Yapım İşleri İle Bu İşlere İlişkin Mühendislik, 
Mimarlık ve Etüd-Proje Hiz 
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A/1.2. Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri 
Hizmetler (Bağımsız Yapılan) 

• Bu bölüm kapsamına; - Piyasa etüt-araştırma, - Ekspertiz, - Plan-proje, - Teknik, ekonomik, mali ve hukuki 
alanda sunulan danışmanlık, müşavirlik, denetim ve benzeri hizmetler girmektedir. 

• Yapım işlerinden bağımsız ve ayrı olarak verilen mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral 
harita dahil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler bu bölüm 
kapsamında değerlendirilir. 

• Herhangi bir teslim ya da hizmet kapsamında veya bu teslim ya da hizmetin devamı niteliğinde 
verilmek ve bedeli ayrıca belirlenmek kaydıyla eğitim hizmetleri danışmanlık hizmeti kapsamında 
değerlendirilir. 

• Avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili 
olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetler prensip olarak tevkifat kapsamına 
girmemektedir. Avukatların verdikleri danışmanlık hizmetleri ise tevkifata tabidir. 

• Avukatlarla yapılan sözleşmede avukatlık ve danışmanlık hizmetleri birlikte yer alıyorsa, bu iki unsur 
ayrı ayrı ücretlendirilmediği takdirde, toplam sözleşme bedeli üzerinden tevkifat uygulanır. 

• Uluslararası gözetim şirketleri tarafından ifa edilen gözetim hizmetleri ile araç, makine, teçhizat ve 
benzerlerinin kalite kontrol ve test edilmesine ilişkin hizmet alımları da tevkifata tabidir. 

• Ancak, yazılı ve görsel medya takip hizmetleri ile ilan, reklâm ve benzeri hizmetler danışmanlık ve 
denetim hizmetleri kapsamında değerlendirilmez. 
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A/1.2. Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri 
Hizmetler (Bağımsız Yapılan) 
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A/1.3. Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, 
Bakım ve Onarım Hizmetleri 

• Belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım 
hizmetlerinde alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. 

• Isıtma-soğutma sistemleri, havalandırma sistemi, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, asansör ve 
benzerlerine yönelik bakım ve onarım hizmetleri bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulur. Bunların ilk 
yapımı veya tamamen yenilenmesi ise yapım işlerine ilişkin bölümü kapsamında tevkifata tabidir. 

• Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtların bakım hizmetleri, bunların kendinden beklenen işlevleri sağlamak için 
belli aralıklarla veya gerektiği zaman yapılan faaliyetlerdir. Bu hizmet sırasında bakımı yapılan eşyanın belli 
aksam ve parçalarının değiştirilmesi de hizmetin ayrılmaz bir parçasıdır. 

• Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtların onarımı ise bozulmuş, eskimiş araçların kullanılabilir hale 
getirilmesinden ibarettir. Bakım hizmetinde olduğu gibi onarım hizmetinde de onarılan şeye ait bazı 
parçaların değiştirilmesi işin tabii bir sonucudur. 

• Dolayısıyla, makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait bakım ve onarım hizmetlerinin yalnızca işçilik 
hizmetinden ibaret sayılması söz konusu olmayıp, bu hizmetlerin gereği olarak yapılan malzeme, yedek parça 
ve sarf malzemesi teslimleri de bakım ve onarım hizmetine dahil bulunmaktadır. 

• Ancak, bu hizmetlerde kullanılacak malzeme, yedek parça, sarf malzemesi gibi malların tadil, bakım ve 
onarımı yaptıranlar tarafından piyasadan satın alınıp bu işleri yapanlara verilmesi halinde, malların piyasadan 
satın alınması sırasında, Tebliğin (I/C-2.1.3.3) bölümünde yapılan açıklamalar(Kısmi Tevkifat Kapsamındaki 
Teslimler) saklı kalmak kaydıyla, tevkifat uygulanmaz. 
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A/1.3. Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, 
Bakım ve Onarım Hizmetleri 
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A/1.4. Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri 

• Yemek servis hizmetleri; Belirlenmiş alıcılara personel, öğrenci, hasta, müşteri, misafir, yolcu 
sıfatı taşıyan kişilerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapacakları hizmet alımlarını 
kapsamaktadır.. 

• Yemeğin, tevkifat yapmakla sorumlu idare, kurum veya kuruluşlara ait bir yerde hazırlanması 
(pişirilmesi) veya tüketilmeye hazır halde temin edilmesi tevkifat uygulanmasına engel değildir. 

• Bazı şirketlerin üreterek pazarladıkları ve oluşturulan sisteme dâhil işyerlerinde yeme-içme hizmeti 
teminine imkan veren yemek çeklerinin (karnelerinin-biletlerinin) bedeli üzerinden hesaplanan 
KDV, tevkifata tabi tutulmaz. Ancak, yemek servis hizmetinin hizmeti alan idare, kurum veya 
kuruluşun bünyesinde ve doğrudan yemek çekini satan firma tarafından verilmesi halinde tevkifat 
uygulanır. 

• Yemek servis hizmetinin, bu hizmetin verildiği mahallere (lokanta, restoran ve benzeri yerlere) 
gidilmesi suretiyle alınması ve hizmete ait faturanın Belirlenmiş alıcılar adına düzenlenmesi 
halinde de tevkifat kapsamında işlem tesis edilir. 

• Ayrıca otel, motel, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde, konaklama hizmetinden ayrı 
olarak verilen veya birlikte verilmekle beraber ayrı bir fatura ile belgelendirilen ya da aynı faturada 
ayrı olarak gösterilen durumlarda, yemek servis hizmeti ile ilgili olarak tevkifat uygulaması 
kapsamında işlem yapılır. 
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A/1.4. Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri 

• Tevkifat yapmak zorunda olan idare, kurum ve kuruluşların kendi personeli marifetiyle 
hazırladıkları yemekler için piyasadan yiyecek maddeleri ve hazırlanan yemekle ilgili çeşitli 
malzemeleri satın alması, bu bölüm kapsamında tevkifata tabi değildir. 

• Belirlenmiş alıcılara konser, fuar, kutlama, parti, kokteyl, davet, kongre, seminer, panel, tanıtım 
ve benzeri hizmet alımları bu kapsamda tevkifata tabi tutulur. 

• Söz konusu hizmetleri veren mükelleflerin, organizasyonun yapıldığı yeri (salon, otel ve benzeri) 
işletenlerden aldıkları hizmetler tevkifat uygulaması kapsamında değildir. Bu durum, 
organizasyonu yapan firmaların, hizmet verdikleri idare, kurum ve kuruluşlar adına düzenledikleri 
faturalarda yer alan toplam tutar üzerinden tevkifat uygulanmasına engel değildir. 

• Örnek: (A) Organizasyon A.Ş., (B) kamu kurumu ile kurumun 50. kuruluş yıldönümü kutlaması 
organizasyonunu düzenlemek için anlaşmıştır. Kutlama, bir başka ilde gerçekleştirilecek ve iki gün 
sürecektir. (A), bu kutlama için katılımcıların konaklamaları dahil bir otelle anlaşmıştır. 

• Otel işletmesi tarafından (A)’ya verilen konaklama, salon kiralaması ve benzeri hizmetler tevkifata 
tabi olmayacaktır. (A)’nın, kutlama organizasyonu tertibi nedeniyle (B)’ye fatura edeceği toplam 
tutar üzerinden hesaplanan KDV ise (5/10) oranında tevkifata tabi tutulacaktır. 
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A/1.5. Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri 

• Belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen baskı ve basım hizmetlerinde alıcılar tarafından (5/10) 
oranında KDV tevkifatı uygulanır. 

• Sorumlu tayin edilenlere verilen; kitap, ansiklopedi, risale, dergi, broşür, gazete, bülten, basılı 
kağıt, katalog, afiş, poster, dosya, klasör, matbu evrak, makbuz, kartvizit, antetli kağıt, zarf, 
bloknot, defter, ajanda, takvim, her çeşit belge ve sertifika, davetiye, mesaj ve tebrik kartı, etiket, 
ambalaj, test gibi süreli veya süresiz yayınlar ile diğer ürünlerin her türlü (cd, vcd, dvd gibi baskılar 
dâhil) baskı ve basımı hizmeti ile bunların veya sorumlu tayin edilenler tarafından kullanılan her 
çeşit evrakın ciltlenmesine ilişkin hizmetler bu bölüm kapsamında tevkifata tabidir. 

• Üretimde kullanılacak kâğıt, boya ve benzeri ham ve yardımcı maddelerin siparişi veren alıcı 
tarafından temin edilmesi veya edilmemesi tevkifat uygulamasına engel değildir. 

• Ayrıca, söz konusu işlemler hizmet niteliğinde olduğundan, baskısı yapılmış ve piyasada satışa 
sunulmuş hazır haldeki ürünlerin doğrudan alımında tevkifat uygulanmayacaktır. Bu kapsamda, 
hizmetin veya faaliyetin gerektirdiği kırtasiye, basılı kağıt, defter ve benzeri malların alımı bu 
bölüm kapsamında değerlendirilmeyecektir. 
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A/1.5. Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri 

• Örnek: Milli Eğitim Bakanlığının 2011–2012 eğitim-öğretim yılında ilköğretim okullarında 
okutulacak ve içeriğini kendisinin belirlediği ders kitaplarının baskı işi ihalesini (A) Matbaacılık 
A.Ş. kazanmış ve bu işe ilişkin sözleşme imzalanmıştır. 

• Söz konusu iş, esas itibarıyla baskı hizmeti alımıdır ve hizmet bedeli üzerinden hesaplanan 
KDV’nin (5/10)’u Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tevkifata tabi tutulacak ve (A)’ya 
ödenmeyecektir. 

• Öte yandan, (Y) Yayın Evi tarafından basımı yapılarak piyasada satışa sunulmuş olan bir kitabı, 
Milli Eğitim Bakanlığının aynı eğitim-öğretim yılında yardımcı ders kitabı olarak kullanmayı 
uygun bulması ve mal alım ihalesiyle doğrudan bu kitapları piyasadan veya yayın evinden satın 
alması halinde bu işlem esas itibarıyla mal alımı olması nedeniyle “teslim” niteliği taşıdığından 
tevkifat kapsamında değerlendirilmeyecektir. 
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A/2.1.Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / 
Götürme Hizmetleri 

• KDV mükelleflerine turizm acentesi, rehber ve benzerlerince verilen müşteri bulma hizmetlerinde, 
alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. 

• Turizm acentesi, rehber ve benzerlerinin turist kafilelerini alışveriş etmeleri için belirli 
dükkânlara/mağazalara götürmeleri karşılığında bu işletmelerden aldıkları komisyonlar genel 
oranda KDV’ye tabidir. 

• Bu kapsamdaki komisyon ve benzeri ödemeleri yapan işletmeler tarafından komisyon tutarına ait 
KDV üzerinden tevkifat uygulanır. 
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A/3.1. İşgücü Temin Hizmetleri 

• KDV mükelleflerine ve Belirlenmiş alıcılara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde 
kullanılan işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti alımlarında), 
alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. 

• Gerçek veya tüzel kişiler, faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü, 
kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı çalıştırarak temin etmek yerine, 
alt işverenlerden veya bu alanda ya da başka alanlarda faaliyette bulunan diğer kişi, kurum, kuruluş 
veya organizasyonlardan temin etmektedirler. 

• Bu tür hizmetler, esas itibarıyla, temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk, 
idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesinin mümkün bulunduğu durumlarda tevkifat 
kapsamına girmektedir. 

• Bu şekilde ortaya çıkan hizmetlerde aşağıdaki şartların varlığı halinde tevkifat uygulanır: 

- Temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması gerekmektedir. 

- Temin edilen elemanların, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gerekmektedir. 
Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde, sevk, 
idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilir. 
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A/3.1. İşgücü Temin Hizmetleri 

• İşgücü temin hizmeti veren mükellefin, söz konusu hizmeti bir başka mükelleften temin ettiği 
elemanları kullanarak sunması halinde, sadece kendisine verilen işgücü temin hizmetinde tevkifat 
uygulanır. 

• KDV mükelleflerine ve Belirlenmiş alıcılara verilen özel güvenlik ve koruma hizmetleri de işgücü 
temin hizmeti kapsamında tevkifata tabi tutulur. 

• Yalnızca özel güvenlik sistemlerinin kurulması, bu kapsamda tevkifata tabi değildir. Ancak bu 
kurulumun Tebliğin (I/C-2.1.3.2.1.)bölümünde açıklanan yapım işlerinin özelliklerini taşıması 
halinde, bu kapsamda tevkifat uygulanır. 

• Kısmitevkifatkapsamındaki işlemleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili olup, insan veya hayvan 
sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini ifa edenlere 
hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler için işgücü temin hizmeti kapsamında tevkifat 
uygulanmayacaktır. 
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A/3.2. Yapı Denetim Hizmetleri 

• KDV mükelleflerine ve Belirlenmiş alıcılara verilen yapı denetim hizmetlerinde, alıcılar 
tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. 

• Tevkifatın kapsamını, yapı denetim firmalarınca verilen yapı denetim hizmetleri oluşturmaktadır. 
Su yapıları denetim hizmeti ve benzeri hizmetler de bu kapsamda değerlendirilir. 

• Tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlara verilen yapı denetim hizmetlerinde, bedelin kamu kurumları 
aracılığıyla ödenmesi halinde tevkifat, hizmeti satın alan ve adına yapı denetim hizmeti faturası 
düzenlenen tarafından uygulanır. Kamu kurumları tarafından bizzat satın alınmayan yapı denetim 
hizmetlerine ilişkin bedellerin, bunlar adına açılan hesaplardan ödenmesi nedeniyle sorumlu 
sıfatıyla KDV tevkifatı yapmaları söz konusu değildir. 

• Arsa karşılığı inşaat işlerinde, hizmet bedeli müteahhit tarafından ödenmekle birlikte yapı denetim 
hizmetine ait fatura ilgili mevzuatı gereğince inşaat ruhsat sahibi (arsa sahibi) adına 
düzenlendiğinden, inşaat ruhsat sahibinin mükellefiyet durumuna göre hareket edilir. Ruhsat 
sahibinin KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılardan olması halinde, tevkifat uygulamasına 
ilişkin işlem tesis edilir. 
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A/3.3. Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta 
ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri 

• KDV mükelleflerine ve Belirlenmiş alıcılara yapılan fason tekstil ve konfeksiyon işleri, fason 
çanta ve ayakkabı dikim işleri ile bu işlere aracılık hizmetlerinde, alıcılar tarafından (5/10) 
oranında KDV tevkifatı uygulanır. 

• Tevkifat kapsamına; 

- Deriden mamul giyim eşyalarına ilişkin fason işler de dahil olmak üzere fason tekstil ve konfeksiyon 
işleri (perde, halı, mobilya kumaşı ve örtüsü, havlu, oto koltuk kumaşı, çuval ve benzerleri ile bunların 
imalinde kullanılacak iplik veya kumaşa verilen fason hizmetler dahil), 

- Fason çanta, kemer, cüzdan ve benzerleri ile ayakkabı (terlik, çizme ve benzerleri dahil) dikim işleri (söz 
konusu malların dikimi dışında tadil ve onarım şeklinde ortaya çıkan hizmetler hariç) 

- Bu işlerle ilgili aracılık hizmetleri 

• girmektedir. 

• Terziler tarafından, KDV mükelleflerine ve Belirlenmiş alıcılara verilen dikim, tadil, onarım 
şeklindeki hizmetler de tevkifat uygulaması kapsamındadır. 
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A/3.3. Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve 
Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri 

• Fason imalatın şartı, imal edilecek mal ile ilgili ana hammadde başta olmak üzere hammaddelerin 
fason iş yaptıranlarca temin edilmesidir. 

• Bu çerçevede, tekstil ve konfeksiyon sektöründeki boya, apre, baskı ve kasarlama işlerinde, boya 
ve kimyevi maddelerin işi yaptıranlar tarafından temin edilip, bu işleri yapanlara verilmesi halinde 
tevkifat uygulanacak; boya ve kimyevi maddelerin bu işleri yapanlar tarafından temin edilip 
kullanılması halinde tevkifat yapılmayacaktır. 

• Ütüleme, çözgü, haşıl, dikim, kesim, kapitone, tıraşlama, zımpara, şardon, yakma, ram, nakış ve 
benzeri bütün işler tevkifat uygulamasına tabidir. Ancak, bu işler boya, baskı, apre ve kasarlama 
işlerinin bir unsuru veya tamamlayıcısı olarak onlarla birlikte yapılıyorsa, aynı faturada 
gösterilmeleri kaydıyla bu işler tevkifat uygulaması bakımından boya, baskı, apre ve kasarlama 
hizmetleri gibi işlem görecektir. 

• Fason olarak yapılan yıkama ve kurutma işlerinde de yardımcı malzemelerin işi yaptıranlar 
tarafından temin edilip bu işleri yapanlara verilmesi halinde tevkifat uygulanacaktır. Presleme 
işinin yıkama ve kurutma işlerinin bir unsuru veya tamamlayıcısı olarak birlikte yapılması ve aynı 
faturada gösterilmesi halinde tevkifat uygulanırken,presleme işinin yıkama ve kurutma işinden ayrı 
olarak yapılması durumunda tevkifat uygulanmayacaktır. 
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A/3.3. Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve 
Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri 

• Fason olarak yaptırılan kapitone işlerinde astarın üzerine sadece elyaf veya elyafla birlikte tül veya 
tela tatbik edilmektedir. Sadece elyaf tatbik edilen hallerde elyafın, elyaf ile birlikte tül veya telanın 
tatbik edildiği   ile tül veya elyaf ile telanın fason iş yaptıranlar tarafından temin edilip fason iş 
yapanlara astar ile birlikte verilmesi halinde tevkifat uygulanacak, astar hariç yukarıda sayılanların 
fason iş yapanlarca temin edilip kullanılması halinde ise tevkifat uygulanmayacaktır. 

• Fason işlerde mamul bir bütün olarak imal ettirilebileceği gibi, üretim aşamaları itibarıyla kısmi 
olarak fason iş yaptırılması da mümkündür. 

• Örnek 1: Bir konfeksiyon firmasının pazarlayacağı gömleklerin kumaşını, kesimini, dikimini ayrı ayrı 
firmalara fason olarak yaptırması halinde her bir kısmi iş, tevkifat uygulaması kapsamına girecektir. 

• Fason iş yapanların, başkalarına fason iş yaptırmaları, her iki fason iş bakımından tevkifat 
uygulamasına engel değildir. 

• Örnek 2: İmal edip pazarladığı pantolonların bir kısmını fason olarak imal ettiren bir mükellef, aynı 
zamanda ihracatçı firmalara fason olarak erkek takım elbisesi imal ediyorsa, fason yaptırdığı 
pantolonlar için kendisi tevkifat uygulayacak, ihracatçıya yaptığı fason takım elbiseler için ise ihracatçı 
tarafından tevkifat uygulanacaktır. 

• Fason olarak yapılan işlerde, fason işi yapanlar tarafından kullanılan iplik, fermuar, düğme, tela, 
astar ve benzeri her türlü yardımcı madde ve malzemeler, fason hizmet bedeline dahildir. Fason iş 
için kullanılan bu madde ve malzemelerin, ayrı fatura edilmesi söz konusu değildir. 
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A/3.3. Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta 
ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri 

• Fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde tevkifata tabidir. 

• Bazı KDV mükellefleri; 

• - Fason iş yaptıracak olanlara, fason iş yapacak işletmeleri, 

• - Fason iş yapacak işletmelere, fason iş yaptıracak olanları, 

• temin etmek suretiyle aracılık hizmeti vermektedir. Bu hizmetlerde aracı firmanın fason işle ilgili 
bir sorumluluğu bulunmamakta, sadece tarafları bir araya getirmektedir. Bu aracılık hizmetleri bu 
bölüm kapsamında tevkifata tabidir. 

• Fason yapılmak üzere alınan işin tamamen başka firmalara fason olarak yaptırılması halinde de her 
iki aşamada tevkifat uygulanacaktır. 
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A/3.4. Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı 
Gelirlerine Konu İşlemleri 

• Profesyonel spor kulüplerince (şirketleşenler dahil) yapılan, aşağıdaki işlemlerde, KDV 
mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. 

• Profesyonel spor kulüpleri (şirketleşenler dahil); 

- Sponsorluk yoluyla veya reklâm almak (reklam alanları ve panolarının kiralanması dahil) suretiyle reklâm 
gelirleri, 

- Spor müsabakalarının veya kulüple ilgili faaliyetlerin yayınlanması suretiyle yayın geliri, 

- Toplumsal şans oyunları ve diğer faaliyetlerde kulüp isminin kullanılmasına izin verilmesinden dolayı 
isim hakkı, 

• geliri elde etmektedirler. 

• Spor kulüplerinin genel oranda KDV’ye tabi olan bu gelirlerine konu işlemleri nedeniyle 
hesaplanan KDV’nin (9/10)’u işlemin muhatapları (reklâm hizmeti alanlar, yayın faaliyetini 
gerçekleştirenler, isim hakkını kullananlar vb.) tarafından tevkifata tabidir. 
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3.4. Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı 
Gelirlerine Konu İşlemleri 

• Örnek 1: (A) Hazır Giyim A.Ş., şirketin reklamının futbolcuların formalarında yapılması amacıyla 
hem Türkiye Süper Liginde mücadele eden (profesyonel) (Z) spor kulübü hem de faaliyet 
gösterdiği ilin mahalli liginde mücadele eden (amatör) (Y) spor kulübü ile anlaşmıştır. 

• KDV mükellefi (Z) spor kulübünün verdiği reklâm hizmeti bu bölüm kapsamında kısmi tevkifata 
tabi olacaktır. (Y) spor kulübünün reklâm hizmetine ilişkin KDV ise KDV mükellefiyetinin 
bulunmaması kaydıyla tam tevkifata tabi tutulacaktır. 

• Örnek 2: Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Süper Ligi 2012/2013 futbol sezonu 
müsabakalarının televizyondan yayınlanmasına ilişkin yayın hakkını yapılan ihale sonucunda (Y) 
Medya A.Ş. ye vermiştir. 

• Futbol müsabakalarının yayın hakkı karşılığında yayın hakkı bedelinin Futbol Federasyonu 
tarafından Türkiye Süper Liginde mücadele eden (F) Spor Kulübüne aktarılmasına ilişkin olarak 
(F) tarafından düzenlenecek faturada genel oran üzerinden KDV hesaplanacak ve hesaplanan 
KDV tutarının (9/10)’u Federasyon tarafından tevkif edilerek (F)’ye ödenmeyecek, ancak söz 
konusu vergi tutarı sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilerek ödenecektir. 
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3.4. Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı 
Gelirlerine Konu İşlemleri 

• Örnek 3: 2012/2013 futbol sezonunda Spor-Toto Teşkilat Başkanlığınca futbol müsabakaları üzerine tertip 
edilen “iddaa” oyununda/müşterek bahsinde, müsabakalarının söz konusu oyun biletlerinde yer verilmesine 
ilişkin isim hakkı kullanımı nedeniyle Türkiye Süper Liginde mücadele eden (Z) Spor Kulübüne Spor-Toto 
Teşkilat Başkanlığınca Eylül/2012 dönemi ile ilgili olarak aktarılacak bedele ilişkin söz konusu işlem genel 
oranda KDV’ye tabi olacaktır. 

• (Z) tarafından Spor-Toto Teşkilat Başkanlığı adına düzenlenecek faturada hesaplanacak KDV’nin (9/10)’u 
adı geçen Başkanlıkça tevkifata tabi tutulacaktır. 

• Örnek 4: (A) Spor Ürünleri A.Ş., 2013 takvim yılında üretimini yapacağı spor malzemelerinde kulüp isminin 
kullanılması amacıyla 100.000TL karşılığında Türkiye Basketbol Liginde mücadele eden (Y) Spor Kulübüyle 
anlaşmıştır. 

• (Y) aynı zamanda, kendi ismi kullanılarak basketbol okulu açılmasına izin verilmesi hususunda (B) Basketbol 
Okulu ile anlaşmıştır. (Y) bu anlaşmadan 20.000 TL gelir elde edecektir. 

• Her iki isim hakkı kullanımına izin verilmesine ilişkin sözleşmeler çerçevesinde isim hakkı bedelleri, 
faturaları düzenlenerek peşin tahsil edilmiştir. (Y)’nin, (A) ve (B)’ye verdiği isim kullanım haklarının devri 
genel esaslar çerçevesinde KDV’ye ve tevkifata tabi olacaktır. 

• Bu çerçevede, (A)’ya düzenlenen faturada yer alan KDV’nin [(100.000 x 0,18) x 0,90 =) 16.200 TL’lik kısmı, 
(B)’ye düzenlenen faturada yer alan KDV’nin ise [(20.000 x 0,18) x 0,90 =) 3.240 TL’lik kısmı, bunlar 
tarafından tevkifata tabi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir. 
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A/3.5. Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri 

• KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcıların aşağıda belirtilen temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti 
alımlarında, alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. 

• Temizlik hizmetleri sektörünün yaygın olarak sunduğu hizmetler; Bina temizliği, Sokak temizliği, Sağlık 
kuruluşlarının hijyenik temizliği ve hastane atıklarının toplanması ve imhası, Çöp toplama ve toplanan 
çöplerin imhası, Park ve bahçeler ile mezarlık alanlarının temizliği, Haşere mücadelesi, Demiryolu ve kara 
nakil vasıtalarının temizliği ve benzeri işlerden oluşmakta olup, bu işler tevkifat uygulaması kapsamındadır. 

• Bina temizliğine; binaların müştemilat ve eklentileri dahil iç ve dış cephesinin temizliği ile her türlü 
mefruşatının (halı, perde, koltuk, süs eşyası vb.) bina içinde veya dışında yaptırılan temizliği dahildir. 

• Ayrıca havlu, çarşaf, elbise, çamaşır gibi eşyaların temizlettirilmesi veya yıkattırılması da temizlik hizmetleri 
kapsamında tevkifata tabidir. 

• Ancak, temizlik işlerinde kullanılacak deterjan, süpürge gibi alet-edevat ve sarf malzemelerinin satın alınması 
sırasında tevkifat uygulanmaz. 

• Sorumlu tayin edilenlerin park, bahçe ve mezarlık alanları ile bulvar, refüj, göbek, rekreasyon alanları ve 
havuzların bakımı, bitkilendirilmesi, sulanması, haşere mücadelesi, sokak hayvanlarının toplanması-ıslahı ve 
benzerlerine ilişkin hizmet alımları, çevre ve bahçe bakım hizmetleri kapsamında tevkifata tabidir. 
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A/3.6. Servis Taşımacılığı Hizmeti 

• KDV mükelleflerinin ve Belirlenmiş alıcıların, aşağıda kapsamı belirtilen taşımacılık hizmeti 
alımlarında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. 

• Taşımacılık hizmeti kapsamına, personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah 
dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık 
hizmeti alımları girmektedir. 

• Söz konusu hizmetin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması tevkifat 
uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir. 

• Servis hizmetinin, personel veya öğrencilerin (veya velilerin) kendi aralarında anlaşmak suretiyle 
doğrudan taşımacı ile sözleşme yapılması/anlaşılması suretiyle sağlanması halinde, esas olarak 
hizmete ait faturaların servis hizmetinden yararlanan personel, öğrenci (veya velisi) adına 
düzenlenmesi gerektiğinden, tevkifat uygulanmaz. Ancak, faturanın tevkifat yapmakla sorumlu 
tutulanlar adına düzenlenmesi halinde tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesis edilir. 
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A/4. 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlara 
ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifaları 

KDV mükellefleri 
tarafından, 5018 sayılı 
Kanuna ekli cetveller 
kapsamındaki idare, 
kurum ve kuruşlara ifa 
edilen ve yukarıda 
belirtilmeyen diğer bütün 
hizmet ifalarında söz 
konusu idare, kurum ve 
kuruşlar tarafından (5/10) 
oranında KDV tevkifatı 
uygulanır. 
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B/1.1. Külçe Metal Teslimleri 

• Aşağıda belirtilen külçe metallerin KDV mükelleflerine ve Belirlenmiş alıcılara tesliminde, (5/10) 
oranında KDV tevkifatı uygulanır. 

• Tevkifat kapsamına, her türlü hurda metallerden elde edilen külçeler ile hurda metallerden elde 
edilenler dışındaki bakır, çinko, alüminyum ve kurşun külçelerinin teslimi girmektedir. Slab, billet 
(biyet), kütük ve ingot teslimleri de bu uygulama bakımından külçe olarak değerlendirilir. 

• Yukarıda belirtilen metallerin, alışlarında tevkifat uygulanıp uygulanmadığına ve silisyum, magnezyum, 
mangan, nikel, titan gibi maddeler ihtiva edip etmediklerine bakılmaksızın, külçe, slab, biyet, kütük ve 
ingot haline getirilmiş şekilde satışında KDV tevkifatı uygulanır. 

• Hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko, alüminyum ve kurşun külçelerinin 
ithalatçılar ve ilk üreticiler (cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan teslimlerinde tevkifat 
uygulanmaz, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanır. Hurda metalden elde 
edilen külçelerin ithalatçıları ve üreticileri tarafından tesliminde de tevkifat uygulanır. 

• İthalatçılar tarafından yapılan teslimlerde, satıcı (ithalatçı) tarafından düzenlenen faturada “Teslim 
edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.”açıklamasına ve 
ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilir. Cevherden üretim yapanlar ise 
düzenlenen faturada “Teslim edilen mal firmamızca cevherden üretildiğinden tevkifat 
uygulanmamıştır.” açıklamasına yer vermek suretiyle tevkifat uygulanmaksızın işlem yapar. 
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B/1.1. Külçe Metal Teslimleri 

Döküm türleri 
(şekilleri): külçe, 
slab, biyet, kütük, 
ingot,  
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B/1.2. Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi 

• Bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından 
mamul, aşağıda belirtilen ürünlerin, KDV mükelleflerine ve Belirlenmiş alıcılara tesliminde, (5/10) 
oranında KDV tevkifatı uygulanır. 

• Tevkifat kapsamına bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve 
alaşımlarından mamul; anot, katot, granül, filmaşin, profil, levha, tabaka, rulo, şerit, panel, sac, boru, pirinç çubuk, 
lama, her türlü tel ve benzerleri, çinko oksit ile kurşun ve alaşımlarından mamul, tuğla, mühür, yaprak, plaka, folyo, 
pul, saçma, ızgara, toz, kurşun oksit, kurşun monoksit, kırmızı oksit ve benzerleri girmektedir. 

• Bunların, ilk üreticileri (cevherden üretim yapanlar) ile ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat 
uygulanmaz, sonraki safhaların teslimleri ise tevkifata tabidir. 

• İthalatçılar tarafından yapılan teslimlerde, satıcı (ithalatçı) tarafından düzenlenen faturada “Teslim edilen mal 
doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.”açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura 
ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilir. Cevherden üretim yapanlar ise düzenlenen faturada “Teslim 
edilen mal firmamızca cevherden üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına yer vermek suretiyle 
tevkifat uygulanmaksızın işlem yapar. 
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B/1.2. Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi 

• Profilin boyanmış veya kaplanmış olması, bunların tesliminde tevkifat uygulanmasına engel 
değildir. Bu durumda, profilin boyanması veya kaplanmasına ilişkin fason eloksal işçiliği tevkifat 
kapsamında değildir. 

• Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun telin; plastik, cam, kâğıt, emaye, vernik ve benzeri izolasyon 
malzemeleri ile kaplanması suretiyle elde edilen "izoleli iletken" teslimleri tevkifata tabi tutulmaz. 

• Ayrıca, söz konusu metal ve alaşımlarından imal edilen nihai ürünler ile bunların kesme, sıyırma, 
kıvırma, kaynak, bükme, vida yeri delme-açma ve benzeri şekillerde işlenmesi sonucu elde edilen 
yarı mamul ve mamul mahiyetindeki malların teslimleri tevkifata tabi değildir. 

• Örnek: Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ve bunların alaşımı metallerden elde edilen meşrubat 
kutusu, otomobil parçası, havalandırma kanal borusu, pano, çerçeve, kapı, kapı kolu, mahya, 
alüminyum folyo, köşebent, vida, somun, vida soketi, dübel, kilit, çivi, kepenk taşı, flanş, maşon, 
dirsek, bek, kanca, menteşe, aksesuar ve benzerlerinin teslimi tevkifata tabi olmayacaktır. 
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B/1.3. Hurda ve Atık Teslimi 

• Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarının teslimi 3065 sayılı 
Kanunun (17/4-g) maddesi gereğince KDV’den müstesnadır. Ancak, bu malların teslimi ile ilgili olarak aynı 
Kanunun (18/1) inci maddesine göre istisnadan vazgeçilmesi mümkündür. 

• İstisnadan vazgeçenlerin metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları ile Konfeksiyon 
Kırpıntılarının tesliminde, KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı 
uygulanır. 

• Hurda kavramı; her türlü metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurdasını, bunların hurda halindeki 
karışımlarını, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak haldeki 
metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam karakterli her türlü ham, yarı mamul ile mamul maddeyi ifade 
etmektedir. 

• Tamir ve bakımdan sonra aynı amaçla kullanılması mümkün olan kullanılmış metal, plastik, lastik, kauçuk, 
kâğıt ve cam esaslı eşya teslimlerinde tevkifat uygulanmaz . 

• Örnek 1: "Hurda" olarak tabir edilen bir jeneratör, bobinleri sarılıp tamir ve bakımdan sonra yeniden 
jeneratör olarak kullanılacak hale getiriliyorsa, kullanılmış jeneratörün tesliminde tevkifat 
uygulanmayacaktır. 

• Örnek 2: (A) Ltd. Şti. tarafından, atık değerlendirme işiyle uğraşan Hurda A.Ş. ne yapılacak hurda pil, 
hurda akü vb. teslimleri esas itibarıyla Kanunun (17/4-g) maddesi kapsamında KDV’den istisna olacak, 
(A)’nın istisnadan vazgeçmiş olması halinde teslim bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin (5/10)’u 
Hurda A.Ş. tarafından tevkifata tabi tutulacaktır. 
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B/1.3. Hurda ve Atık Teslimi 

• Hurda akü ve pilin belirli bir işlemden geçirildikten sonra tekrar kullanılabilir duruma gelmesinin mümkün 
olması halinde, bu teslimde istisna veya tevkifat uygulanmayacaktır. 

• Araç-gereç ve iş makinelerinin,Kanunun (17/4-g) maddesi veya tevkifat uygulaması kapsamında 
değerlendirilebilmesi için ekonomik ömrünü doldurmuş bir şekilde satılması ve satış sonunda alıcının bunları, 
hurda olarak değerlendirmesi gerekmektedir. Aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak 
kullanılacak durumda olanların teslimi tevkifat kapsamında değerlendirilmez. 

• İlgili mevzuat çerçevesinde hurdaya ayrılmak suretiyle trafikten çekilmeleri nedeniyle teslimleri 3065 sayılı 
Kanunun (17/4-g) maddesi uyarınca vergiden müstesna olan motorlu kara taşıtlarının tesliminde de aynı 
şekilde işlem tesis edilir. 

• Hurda gemilerden yapılan sökümler sonrası teslimlerde de yukarıdaki açıklamaya göre hareket edilir. 

• Buna göre, gemi söküm işlerinde hurda gemilerin sökülmesi sonunda elde edilen metal aksam (pervane, 
motor, telsiz, radyo-teyp, uydu alıcısı vb.) aynı amaçla kullanılmak üzere satılıyorsa alıcılar tarafından 
KDV tevkifatı yapılmaz. 

• Söz konusu aksamın kullanılamaz durumda olması halinde ise bunların, sökenler tarafından tesliminde 
ve sonraki safhalarda tevkifat uygulanır. 

• Aynı şekilde, hurda gemilerden sökülen sac aksamın, sökenler tarafından tesliminde ve sonraki 
safhalarda el değiştirmelerinde de tevkifat uygulanır. 
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B/1.4. Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıkları 
ile Konfeksiyon Kırpıntılarından  Elde Edilen Hammadde Teslimi 

• KDV mükellefleri tarafından aşağıda belirtilen ürünlerin, KDV  mükelleflere ve Belirlenmiş  
alıcılara tesliminde, (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. 

• Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının çeşitli işlemlerden geçirilip 
işlenmesi sonucunda elde edilen ve genellikle hurda ve atık niteliklerini kaybederek metal, 
plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam esaslı malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan 
mamul niteliğindeki kırık, çapak, toz, granül ve benzeri ürünlerin teslimi tevkifat uygulaması 
kapsamındadır. 

• Söz konusu ürünlerin teslimleri, 3065 sayılı Kanunun (17/4-g) maddesi kapsamında olmayıp, genel 
oranda (%18) KDV’ye tabi bulunmaktadır. 

• Bunların, ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmaz, sonraki safhaların teslimleri ise 
tevkifata tabidir. İthalatçılar tarafından yapılan teslimlerde, satıcı (ithalatçı) tarafından düzenlenen 
faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat 
uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer 
verilir. 
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B/1.5. Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri 
Teslimleri 

• KDV mükellefleri tarafından aşağıda belirtilen malların,  KDV mükellefleri ve Belirlenmiş 
alıcılara tesliminde, (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. 

• Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 1 ve 2 nci sıraları kapsamına giren ürünlerin 
teslimi tevkifat uygulaması kapsamındadır. 

 

• Buna göre; 

- Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki 
tiftik, yün ve yapağı, 

- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02 
pozisyonundaki koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve 
benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), 41.03 pozisyonundaki keçi ve 
oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derilerinin, 

• tesliminde tevkifat uygulanır. 
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B/1.6. Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi 

• KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar, aşağıda belirtilen ürün, artık, talaş ve kırpıntı alımlarında 
(5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. 

• Ağaç işleme endüstrisinde kullanılan ve ilk madde-malzeme niteliğinde olan her türlü ağaç, tomruk, 
odun ile bunların önceden belirlenmiş ölçülerde biçilmesiyle elde edilen inşaatlık, doğramalık, 
marangozluk, mobilyalık ve benzeri kereste, mobilya ve kereste imalatı sonucu ortaya çıkan 
kırpıntı, çıta ve benzeri imalat artıkları ile odun artığı talaş teslimleri tevkifat uygulaması 
kapsamındadır. 

• Öte yandan, tomruk, odun, kereste, kırpıntı, atık vb. mahiyetinde olmayan; mobilya, kapı-pencere 
doğraması, döşeme malzemesi, sunta, levha, mdf, rabıta, lambri, süpürgelik ve benzeri ürünlerin 
tesliminde tevkifat uygulanmaz. 

 

• Söz konusu malların ithalatçıları veya bu malları 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, 
kurum ve kuruluşlardan alanlar tarafından yapılan teslimlerde tevkifat uygulanmaz. Bu teslimlere ilişkin 
düzenlenen faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden/temin edilerek 
üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” veya “Teslim edilen mal 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller 
kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan temin edildiğinden/temin edilerek üretildiğinden tevkifat 
uygulanmamıştır.” açıklamasına ve söz konusu malların ithalatına ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi 
bilgilerine veya bu malların 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve 
kuruluşlardan alımına ilişkin fatura bilgilerine yer verilir. 
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Tevkifat Uygulamasında Sınır 

• 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki teslimlerde ve bu Kanun 
uyarınca KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz. 

 

• Örnek: Gelir Vergisi Kanununa göre gerçek usulde vergiye tabi olmayan bir çiftçi tarafından yapılan 
yün ve yapağı teslimleri, 3065 sayılı Kanunun (17/4-b) maddesi uyarınca KDV’den müstesna 
olduğundan, bu işleme ait bedel üzerinden KDV hesaplanmayacak ve dolayısıyla tevkifat 
yapılmayacaktır. 

 

• Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi 
aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın 
tamamı üzerinden tevkifat yapılır. 

 

• Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara 
ayrılamaz, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılır. 

• Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin 
parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arzettiği anlaşılan alımların 
toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılır. 
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Tevkifat Uygulamasında Belge Düzeni 

• Tevkifata tabi işlemler dolayısıyla satıcılar tarafından düzenlenecek belgelerde; “İşlem Bedeli”, 
“Hesaplanan KDV”, “Tevkifat Oranı”, “Alıcı Tarafından Tevkif Edilecek KDV Tutarı”, “Tevkifat 
Dahil Toplam Tutar” ve “Tevkifattan Sonra Tahsil Edilmesi Gereken Toplam Bedel (Tevkifat Hariç 
Toplam Tutar)” ayrıca gösterilir. 

• Bu fatura satıcı açısından, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’ye tevkifat uygulandığını tevsik 
eden belge mahiyetini de taşımaktadır. 

• Faturaya, borçlanılan miktar olarak rakam ve yazı ile tevkifattan sonra kalan tutar yazılır. 

• Örnek: KDV hariç 3.000 TL tutarındaki (% 18) oranında KDV’ye tabi bir işlem (5/10) oranında KDV 
tevkifatına tabidir. Bu işleme ait fatura aşağıdaki şekilde düzenlenecektir: 

 İşlem Bedeli                            : 3.000 TL 

Hesaplanan KDV                    : 540 TL 

Tevkifat Oranı             : 5/10 

Alıcı tarafından Tevkif Edilecek KDV : 270 TL 

Tevkifat Dahil Toplam Tutar : 3.540 TL 

Tevkifat Hariç Toplam Tutar : 3.270 TL 

Yalnız ÜçbinikiyüzyetmişTLdir. 
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Fazla veya Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İadesi 

• Fazla veya yersiz tevkif edilerek ödenen vergi bulunması halinde, gerek alıcı gerekse satıcının beyanlarının 
düzeltilmesi suretiyle işlemin tevkifat uygulanmadan önceki hale döndürülmesi gerekir. 

• Fazla veya yersiz tevkif edilen vergi, öncelikle tevkifatı yapan alıcı tarafından satıcıya iade edilir. Alıcının, 
fazla veya yersiz tevkif ettiği KDV tutarını satıcıya ödediğini gösterir belge ve satıcının düzeltmeyi yaptığını 
gösterir vergi dairesi yazısı ile birlikte başvurması halinde, fazla veya yersiz tevkif edilen vergi, bu vergiyi 
vergi dairesine beyan ederek ödeyen alıcıya iade edilir. 

• Tevkifata tabi olmadığı halde tevkifat uygulanan ve satıcı tarafından verginin tamamının beyan edildiği 
durumlarda, satıcının düzeltmeyi yaptığını gösterir vergi dairesi yazısının ibrazı aranmaz. 

• Tevkifata tabi olan ve tevkifata tabi tutulan, ancak satıcı tarafından verginin tamamının beyan edildiği 
durumlarda, satıcının düzeltmeyi yapmasından sonra, varsa önceki beyanı üzerine ödenen KDV’nin, söz 
konusu işlemle sınırlı kısmı satıcıya iade edilir. Dolayısıyla bu durumda alıcıya iade söz konusu olmaz. 

• Yapılacak iadelerde teminat, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ve Vergi İnceleme Raporu aranmaz. 

• Tevkifata tabi tutulan KDV’nin alıcı tarafından beyan edilmiş ancak ödenmemiş olması halinde, sorumlu 
sıfatıyla beyan edilen bu vergi tahakkuktan terkin edilir. 

• Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe birimleri tarafından yapılan fazla veya yersiz 
tevkifatlar, satıcının beyanlarını düzelttiğini gösterir vergi dairesi yazısını ibraz etmesi üzerine ödemeyi 
yapanmuhasebe birimlerince düzeltilir ve gereken durumlarda iade edilir. 
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Fazla veya Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İadesi 

• Diğer taraftan fazla veya yersiz tevkif edilen KDV’nin alıcı tarafından beyan edilip ödenmiş olması halinde, 
alıcı ve satıcının yazılı talebi üzerine, alıcıya fazla veya yersiz ödenen KDV’nin iade edilmemesi kaydıyla, 
fazla veya yersiz tevkif edilen vergiye göre satıcının yapmış olduğu beyana ve bu beyana istinaden 
kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iadeye ilişkin herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek 
bulunmamaktadır. Ancak, fazla veya yersiz KDV tevkif edildiğinin, satıcıya KDV iadesi yapılmadan önce 
anlaşılması halinde, fazla veya yersiz tevkifata ilişkin satıcıya KDV iadesi yapılmaz. Bu durumda işlemlerin 
tevkifat uygulanmadan önceki hale döndürülmesi gerekir. 
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Fazla veya Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İadesi 
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Kısmi Sorumluluk Uygulamasında KDV İade Sistemi 
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Kısmi Sorumluluk Uygulamasında KDV İade Sistemi 
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• 1) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın 
teslimi veya hizmetin yapılması, 

• 2) Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından 
önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi 
hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı 
olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin 
düzenlenmesi, 

• 3) Kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması 
mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan 
hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım 
hizmetin yapılması, 

• 4) Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon 
suretiyle yapılan satışlarda, malların alıcıya 
teslimi, 

• 5) Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere 
gönderilmesi halinde, malın nakliyesine 
başlanması veya nakliyeci veya sürücüye tevdii, 

 

• 6) Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri 
enerji dağıtım veya kullanımlarında bunların 
bedellerinin tahakkuk ettirilmesi, 

• 7) İthalatta, Gümrük Kanununa göre gümrük 
vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması, gümrük 
vergisine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük 
beyannamesinin tescili, 

• 8) İkametgâhı, işyeri, kanunî merkezi ve iş 
merkezi Türkiye'de bulunmayanlar tarafından 
yabancı ülkeler ile Türkiye arasında yapılan 
taşımacılık ile transit taşımacılıkta gümrük 
bölgesine girilmesi veya gümrük bölgesinden 
çıkılması, 

• 9) 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk 
Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin 
temsil ettiği ürünlerin depodan çekilmesi. 

• Anında meydana gelir. 

Vergiyi Doğuran Olay 
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Vergiyi Doğuran Olay 

121 

• Arsa karşılığı inşaat işlerinde vergiyi doğuran olay, müteahhidin arsa karşılığı konut, işyeri gibi bağımsız birimleri arsa 
sahibine teslimiyle gerçekleşir. Arsanın bir iktisadi işletmeye dâhil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını mutad ve 
sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi durumunda, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihte, müteahhide yapılan bu arsa 
teslimi nedeniyle düzenlenecek faturada arsa karşılığı alınan bağımsız birimlerin emsal bedeli üzerinden KDV 
hesaplanması gerekmektedir. Arsa sahibinin, gerçek usulde mükellefiyetini gerektirmeyecek şekilde arızi faaliyet olarak 
arsasını bağımsız birimler karşılığında müteahhide tesliminde ise KDV uygulanmaz. 

• Birden fazla vergilendirme dönemine yayılarak verilen hizmetlerde, hizmet bedelinin tamamının veya bir kısmının hizmet 
ifa edilmeden önce tahsil edilmesi halinde, fatura ve benzeri belge düzenlenmemiş olması koşuluyla KDV doğmaz. Öte 
yandan, bir vergilendirme döneminden fazla devam eden hizmetlerde, takvim yılının aylık dönemlerinden oluşan 
vergilendirme dönemleri itibarıylaKDV’nin hesaplanması ve verilecek hizmetlere ilişkin faturanın aylık ödeme tutarı 
belirtilerek tanzim edilmesi gerekmektedir. Belli bir vergilendirme döneminde beyan edilecek KDV matrahının ise toplam 
hizmet bedelinin, hizmetin ifa edileceği aylık sürelere bölünmesi suretiyle tespiti mümkün bulunmaktadır. 

• Toplam bedel hizmet tamamlandığında alınsa dahi hizmetin gerçekleştiği vergilendirme dönemlerine isabet eden tutarın 
ilgili olduğu dönemde beyan edilmesi gerekmekte olup, hizmet bedelinin tamamının hizmet ifasının sonunda beyan 
edilmesi mümkün değildir. 

• Bir vergilendirme döneminden fazla devam eden hizmetlerin taksitlere bağlanması halinde, kredi kartı ile yapılan 
ödemelerde, POS makinesi tarafından ilk anda düzenlenen ve hizmet bedelinin tamamını kapsayan taksit planını gösteren 
belge, ayrıca fatura veya benzeri belge düzenlenmemiş olması şartıyla KDV hesaplanmasını gerektirmez. Vergiyi doğuran 
olay, aylık taksit miktarının şirketin banka hesabına geçtiği tarihte değil, bir vergilendirme döneminden fazla devam eden 
hizmetler için takvim yılının aylık vergilendirme dönemleri itibarıyla doğmaktadır. 

• Hakedişli işlemlerde, verilen hizmet sebebiyle elde edilen hakediş bedeli için hakedişin tahakkuk ettiğini belgeleyen kabul 
tutanağının düzenlendiği bir diğer ifade ile hakediş raporunun onaylandığı tarihte vergiyi doğuran olay gerçekleşir. 
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İkinci Kısım 

İSTİSNALAR 
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İKİNCİ KISIM 
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Tam ve Kısmi İstisna 
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KDVK 11. MADDE 

BİRİNCİ BÖLÜM (İHRACAT İSTİSNASI) 
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İhracat İstisnasının İndirim Mekanizmasına Etkisi 
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1.1. Gümrük Beyannameli Mal İhracı 
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1.2. Bavul Ticareti 
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2. Hizmet İhracı 
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• Hizmetten yurtdışında faydalanılmasından kasıt, Türkiye’de 
yurtdışındaki müşteri için yapılan hizmetin, müşterinin 
yurtdışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması; 
Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisi bulunmamasıdır. 

• Yurtdışındaki firmaların, Türkiye'ye gönderecekleri mal ve 
hizmetler Türkiye’de tüketildiğinden, bu firmalara söz 
konusu mal ve hizmetler için Türkiye’de verilen 
danışmanlık, aracılık, gözetim, müşteri bulma, piyasa 
araştırması vb. hizmetler, hizmet ihracı istisnası kapsamında 
değerlendirilmez ve KDV’ye tabidir. Bu durumda 
faydalanma kriterinin tespitinde, yapılan hizmetin ithal 
edilen mal ile doğrudan ilişkili olması gerekir. 

• Yabancı firmaların Türkiye'den ithal ettiği (Türkiye'nin 
ihraç ettiği) mallar dolayısıyla verilen hizmetler, hizmet 
ihracı kapsamında değerlendirilir. 

• Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı 
gemilere ve uçaklara verilen tadil, bakım, onarım hizmetleri 
hizmet ihracı kapsamında KDV’den istisnadır. 

• Türkiye’den serbest bölgelere verilen hizmetler hizmet 
ihracı kapsamında değerlendirilmez. 

• Bu istisna uygulamasına ilişkin bazı örnekler aşağıda yer 
almaktadır: 

• Örnek 1: Türkiye'de mükellef (Z) Mühendislik Ltd. Şti., 
Ürdün'de bulunan bir firma ile yaptığı anlaşma uyarınca bu 
firmaya Ürdün'de inşa edilecek bir tekstil fabrikası projesi 
çizimini yapmış ve buna ait bedeli tahsil etmiştir. 

• Bu hizmet, hizmet ihracatı kapsamında KDV’den istisna 
olup, (Z) firması, düzenleyeceği faturada KDV hesaplamaz. 

• Örnek 2: Türkiye'de faaliyette bulunan (A) şirketi, 
Almanya'da yerleşik bir firma için, bu firmanın Türkiye'den 
satın aldığı tekstil ürünlerinin temin edilmesinde aracılık 
etmiş ve komisyon ücreti almıştır. 

• (A) şirketinin, bu komisyonculuk hizmeti, hizmet ihracatı 
kapsamında KDV’den istisnadır. 

2. Hizmet İhracı  
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• Örnek 3: Türkiye'de yerleşik olan ve seyahat acenteliği 
yapan (B) A.Ş., yurtdışında bulunan bir seyahat acentesinin 
gönderdiği turist grubuna konaklama, tur düzenleme ve 
yeme-içme hizmeti vermektedir. (B), söz konusu hizmeti 
karşılığında 25.000 TL almıştır. Türkiye'deki seyahat 
acentesi aldığı bu paranın 10.000 TL’lik kısmını, turist 
grubunun Türkiye'deki konaklama, yeme-içme gibi 
masraflarında kullanmıştır. Yaptığı bu masraflardan sonra 
kendisine 15.000 TL kalmıştır. 

• Bu durumda, (B), yabancı seyahat acentesine 15.000 TL’lik 
hizmette bulunmuş olup, bu hizmet KDV’den istisna 
olacaktır. 

• Ancak, (B) A.Ş. nin turist grubuna Türkiye'de verdiği yeme-
içme, konaklama gibi hizmetlerden Türkiye'de 
faydalanıldığından, bu hizmetler KDV’ye tabidir. 

• Bu mükellefin, yabancı seyahat acentesine verdiği söz 
konusu hizmetlere ait düzenleyeceği faturada, vergiden 
istisna tutulan hizmet bedeli ile vergiye tabi tutulacak 
hizmet bedelini ayrı ayrı gösterebileceği gibi, bu hizmetler 
için ayrı ayrı fatura düzenlemesi de mümkündür. 

 

 

• Örnek 4: Türkiye'de yerleşik olan ve aracılık faaliyetinde 
bulunan (A) şirketi, Japonya'da yerleşik bir firmanın 
mallarına Türkiye'de müşteri bulmaktadır. 

• Bu şirketin aracılık faaliyeti kapsamında yaptığı hizmetten 
Türkiye'de faydalanılmakta olup bahse konu hizmet ihracat 
istisnası kapsamında değerlendirilmez. Faturanın yabancı 
firma adına düzenlenmiş ve hizmet bedelinin Türkiye'ye 
getirilmiş olması bu durumu etkilemez. 

• Örnek 5: Hollanda'da yerleşik bir firma Türkiye'den maden 
cevheri ithal etmektedir. Türkiye'de yerleşik (A) firması da 
söz konusu maden cevherinin sağlanması, kalite kontrolü, 
malın ihraç limanına kadar taşınması ve gemilere 
yüklenmesi gibi işleri yabancı firma adına yapmaktadır. 

• (A) firması, bu hizmetleri ile ilgili olarak yaptığı 
harcamaları ve komisyon ücretini yabancı firmaya fatura 
etmekte ve bedelini Türkiye' ye getirmektedir. 

• Yurtdışındaki firmaların, Türkiye'den ithal edecekleri mallar 
ile ilgili olarak, Türkiye’den aldıkları hizmetlerden 
yurtdışında faydalanılmaktadır. Bu nedenle, (A) firmasının 
yaptığı bu hizmet, hizmet ihracatı istisnası kapsamında 
değerlendirilir. 
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• Örnek 6: Irak’ta yerleşik bir firma, Irak’taki bir sulama 
projesini üstlenen (A) Türk firması hakkında, (B) Türk 
danışmanlık firmasından yeterlik araştırması yapmasını 
istemiştir. 

• (B) danışmanlık firması, bu hizmeti ile ilgili olarak yaptığı 
harcamaları ve komisyon ücretini yabancı firmaya fatura etmiş 
ve karşılığını döviz olarak Türkiye'ye getirmiştir. 

• (A) firmasının hizmetinden yurtdışında faydalanılmakta olup (B) 
danışmanlık firmasının yaptığı bu hizmet, hizmet ihracatı 
istisnası kapsamında değerlendirilir. 

• Örnek 7: Türkiye'de mükellef (T) İnş. Taah. Ltd. Şti., 
Özbekistan’da yerleşik (X) firması ile yaptığı anlaşma uyarınca 
bu firmaya Özbekistan’da inşa edilecek bir fabrikanın inşasında 
kullanılmak üzere gerek kendi mülkiyetinde bulunan gerekse 
kiralama yoluyla temin ettiği iş makinelerini kiralamıştır. 

• Bu kiraya verme hizmeti, Türkiye’de yapılan ve faydalanılan bir 
hizmet niteliğinde olmadığından KDV’nin konusuna girmez. 
KDV’nin konusuna girmeyen bu işlem istisna kapsamında 
değerlendirilmez. 

• Örnek 8: Türkiye’de mukim (Z) firması Almanya’da mukim (Y) 
firması ile yapmış olduğu sözleşme kapsamında yurtdışındaki 
kontörlü kredi kartı müşterilerine internet ortamında servis, 
destek, danışmanlık hizmeti vermektedir. Söz konusu hizmetlere 
ilişkin fatura Almanya’da mukim (Y) firması adına düzenlenmiş 

ve karşılığı döviz olarak Türkiye'ye gelmiştir. 

• (Z) firmasının hizmetinden yurtdışında faydalanıldığından, (Y) 
firmasına vermiş olduğu hizmet, hizmet ihracatı istisnası 
kapsamında değerlendirilir. 

• Örnek 9:Türkiye’de mukim (A) firması ABD’de yerleşik (B) 
firmasından yine ABD’de yerleşik finansal kiralama şirketi 
aracılığıyla 60 ay süreyle kiralamış olduğu uçakları Türkiye’ye 
getirmeden Rusya’da yerleşik bir firmaya kiraya vermiştir. 

• Bu kiraya verme hizmeti, Türkiye’de yapılan ve faydalanılan bir 
hizmet niteliğinde olmadığından KDV’nin konusuna girmez. 
KDV’nin konusuna girmeyen bu işlem istisna kapsamında 
değerlendirilmez. 

• Örnek 10: Türkiye’de mukim (T) havayolu firması kendisine ait 
uçaklarla yurtdışındaki havayolu firmalarına kendi uçuş 
ekibinin denetimi ve yönetimi altında uçuş saatine endeksli 
ücretlendirme yapılmak suretiyle yurtdışında uçuş hizmeti 
vermektedir. 

• (T) havayolu firmasının yurtdışındaki havayolu firmalarına 
yurtdışında vermiş olduğu uçuş hizmeti KDV’nin konusuna 
girmediğinden hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmez. 
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3. Verilen Roaming Hizmetlerine İlişkin İstisna 

133 
Not: Roaming hizmet alımları da kısmi istisna(Md. 17/4-ç) kapsamındadır. Bkz: 220 numaralı slayt. 
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4. Serbest Bölgedeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler 
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5. Yolcu Beraberi Eşya  
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6. Türkiye’de İkamet Etmeyen Taşımacılar ile Fuar, Sergi, 
Panayır Katılımcılarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna 
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7. Yabancı Sinema Yapımcılarına Tanınan İstisna 

• Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayan yabancı yapımcılar, Türkiye'de KDV, gelir veya kurumlar 
vergisi mükellefiyetini gerektiren herhangi bir faaliyetleri olmaması kaydıyla, 14/7/2004 tarihli ve 5224 sayılı Sinema 
Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından onaylanan sinematografik eserlerin yapımına ilişkin olarak verilen çekim izin süresi içinde satın 
alacakları veya ithal edecekleri mal ve hizmetler için bu uygulamadan yararlanabilir. 

• İstisna, mal ve hizmet alımları ile ithalat sırasında ödenen KDV’nin vergi dairesinden iade olarak talep edilmesi suretiyle 
uygulanır. 

• İstisna kapsamında satın alınacak mal ve hizmet bedellerinin KDV dahil 213 sayılı Kanunun 232 nci maddesinde öngörülen 
ve ilgili dönemde uygulanmakta olan fatura düzenleme sınırını aşması gerekir. Bu miktara, istisnadan yararlanmak şartıyla 
birden fazla mal veya hizmet dahil edilebilir. 

• Türkiye’deki faaliyetin tamamlanmasından sonra bu uygulama kapsamında talep edilecek KDV iadelerini yerine getirmeye 
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Başkent Vergi Dairesi Müdürlüğü, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Beyoğlu Vergi 
Dairesi Müdürlüğü ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Konak Vergi Dairesi Müdürlüğü yetkili kılınmış olup, yabancı sinema 
yapımcılarının iade taleplerini bu dairelerden herhangi birisine yapması mümkündür. 

• İade talebi, yabancı yapımcıların Kültür ve Turizm Bakanlığından aldıkları çekim izin süresinin dolması ve sinematografik 
eserlerin çekiminin tamamlanması sonrasında, ilgili vergi dairesine verilecek bir dilekçe ile yapılır. İade talepleri üst limit 
aranmaksızın münhasıran YMM raporu ile yerine getirilir. 

• İade talebi, vergi dairesi tarafından YMM raporunun eksiksiz olarak verildiği tarihi izleyen 30 gün içinde yerine getirilir. 
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8. İhraç Kayıtlı Mal Teslimine İlişkin İstisna 
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"İmalatçı" Vasfı 

• Tecil-terkin uygulamasından “imalatçı” vasfını haiz satıcılar yararlanabilir. 

İmalatçının; 

- Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olması veya Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay 
belgelerinden (üretici belgesi) herhangi birine sahip olması, (Bu belgeler sonraki bölümlerde 
“imalatçı belgesi” olarak anılacaktır.) 

- İlgili meslek odasına kayıtlı bulunması, 

- Üretimin yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan Sanayi Sicil Tebliğlerinde öngörülen sayıda 
işçi çalıştırması ve gerekli araç parkına sahip olması veya kapasite raporundaki üretim 
altyapısına sahip olması, 

gerekmektedir. 
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Uygulama Kapsamındaki Mallar 

• Tecil-terkin işlemleri imalatçıların ihraç kaydıyla satışını yaptıkları mal teslimlerine uygulanır. Satıcının ihraç 
kaydıyla satışını yaptığı malın, ihraç edilen nihai mamul olması gerekir. Bu şartı taşımayan teslimlerde tecil-
terkin işlemi uygulanmaz. 

• Örnek: (A) A.Ş. iplik imalatçısı bir firmadan pamuk ipliği almaktadır. (A) Şirketi, almış olduğu iplikleri kumaş haline 
getirip ihraç etmiştir. 

• (A) A.Ş. ye pamuk ipliği satan iplik imalatçısı firma, tüm şartları taşımasına rağmen, iplik teslimi ile ilgili olarak 
KDV Kanununun (11/1-c) maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulamasındanyararlanamaz. Zira ihraç edilen nihai 
mamul, pamuk ipliği olmayıp, bu ipliklerden üretilen kumaştır. 

• İhraç kaydıyla teslimi yapılan malın, ihracat faturası ve gümrük beyannamesinde yer alan malla aynı olması 
gerekir. Aynı olmasına rağmen fatura ve/veya gümrük beyannamesinde farklı belirtilmesi halinde, ihraç 
kaydıyla teslim edilen mal ile ihraç edilen malın aynı olduğunun, bu konuya münhasır vergi inceleme raporu 
veya YMM raporu ile tespiti istenir. 

• İhracatçı, ihraç kaydıyla aldığı malı imalatçının teslim ettiği şekilde ihraç etmelidir. İhraç kaydıyla teslim 
edilen malın eklentisi veya ayrılmaz parçası niteliğindeki mallar ile ihraç malı için ambalaj maddesi veya 
malzemesi olarak kullanılan malların 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında teslimi mümkündür. 
Ancak, bu malların tesliminde tecil-terkin uygulanabilmesi için, asıl malın 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) 
maddesi kapsamında tecil-terkin uygulanarak satın alınması ve yurtdışındaki müşteri adına düzenlenen 
faturada ve gümrük beyannamesinde asıl malla birlikte bu nitelikteki malların da yer alması gerekir. 
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8. İhraç Kayıtlı Mal Teslimine İlişkin İstisna 
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Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında İhraç Edilecek Malların 
Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil-Terkin Uygulaması  
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İhraç Kayıtlı Mal Teslimine İlişkin İstisna 
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İade Taleplerinde Gerekli Belgeler 
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İade Taleplerinde Gerekli Belgeler 
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Mahsuben ve Nakden İade İşlemleri 
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İKİNCİ BÖLÜM (ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI 
İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA) 
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KDVK Md.13/a 
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1.1. Deniz, Hava, Demiryolu Taşıma Araçları  ile Yüzer 
Tesis ve Araçlarının Tesliminde İstisna 
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1.2. Deniz, Hava, Demiryolu Taşıma Araçları  ile Yüzer Tesis ve 
Araçların Tadil, Onarım ve Bakım Hizmetlerinde İstisna 
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1.3. /A-Deniz, Hava, Demiryolu Taşıma Araçları  ile Yüzer Tesis ve 
Araçların BİZZAT İmal ve İnşası ile İlgili Teslimlerde İstisna 
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1.3./B- Deniz, Hava, Demiryolu Taşıma Araçları  ile Yüzer Tesis ve Araçların 
Sipariş Üzerine İmal ve İnşası ile İlgili Teslimlerde İstisna 
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2. Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlere İlişkin İstisna 

• 3065 sayılı Kanunun (13/b) 
maddesinde, deniz ve hava 
taşıma araçları için liman ve 
hava meydanlarında yapılan 
hizmetlerin KDV’den istisna 
olduğu hükme bağlanmıştır. 

• Bu kapsamda deniz ve hava 
taşıma aracına verilen temizlik, 
güvenlik gibi hizmetler istisna 
kapsamında değerlendirilir. 
İstisna kapsamındaki hizmetin 
nev’inin yanı sıra, hangi deniz 
veya hava taşıma aracı için 
verildiğinin faturada gösterilmesi 
şarttır. 

• İstisna kapsamındaki liman ve 
hava meydanlarının sınırları, 
alanları İdare tarafından 
belirlenmiş ve liman veya hava 
meydanı olarak tanımlanmış 
yerler olması gerekmektedir. 

153 www.umitguner.com.tr 



• Hizmetin liman ve hava meydanları işletmeleri yanında diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından ifa 
edilmesinin istisna uygulaması açısından önemi bulunmamaktadır. 

• Bu hizmetlerin gemi ve yük sahibi firmaların acentelerine yapılması veya hizmetlere ilişkin işlem 
veya ödemelerin acenteler tarafından gerçekleştirilmesi istisna uygulamasını etkilemez. 

• Bu kapsamda, KDV’den istisna olarak temin edilen hizmetlerin Türk acenteler tarafından araç ve 
yük sahiplerinin bağlı olduğu yabancı acentelere yansıtılması da KDV’den istisnadır. 

• Liman ve hava meydanlarında verilen hizmetlere ilişkin söz konusu istisna, tek aşamalıdır. Bu 
nedenle araç ve yük sahibi firmalara veya acentelerine doğrudan ilk safhadaki asıl yüklenici 
tarafından verilen ve fatura edilen hizmetler istisna kapsamında değerlendirilir. Bu mükelleflerin 
istisna kapsamındaki hizmetlerle ilgili mal ve hizmet alımları ise genel hükümler çerçevesinde 
KDV’ye tabidir. Dolayısıyla, alt yükleniciler (taşeronlar) tarafından verilen ve asıl yükleniciye (ilk 
safhaya) fatura edilen hizmetler istisna kapsamında değerlendirilmez. 

• KDV uygulamasında bir işlemin hem tam istisna hem kısmi istisna kapsamına girmesi halinde bu 
işlem için öncelikli olarak tam istisnaya ilişkin usul ve esaslar uygulanmak suretiyle mükellefler 
indirim ve iade imkânından yararlandırılır. 

 

2. Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlere İlişkin İstisna 
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3.1. Petrol Arama Faaliyetlerine İlişkin İstisna 
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3.2. Boru Hattı İle Taşımacılık Yapanlara Tanınan İstisna 
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3.2. Boru Hattı İle Taşımacılık Yapanlara Tanınan İstisna 

• Söz konusu istisna, boru hattıyla taşımacılık yapanlara bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin olarak yapılan 
teslim ve hizmetlere uygulanır.  

• Bu istisnadan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen belge sahibi taşımacılar yararlanabilir.  

• Bahsi geçen kişi ve kuruluşlara yapılacak teslim ve hizmetlerin, münhasıran bu hatların inşa ve modernizasyonuna 
ilişkin olması gerekmektedir.  

• Bu nedenle, boru hatlarıyla transit taşımacılık yapan belge sahiplerinin idari faaliyetleri ile idari bina, tesis ve 
teçhizatının inşası, kurulması ve işletilmesine ait mal ve hizmet alımlarına istisna uygulanmaz. Mobilya, mefruşat ve 
benzeri demirbaşlar ile binek otomobili, minibüs, otobüs ve benzeri araç alımları istisna kapsamında 
değerlendirilmez. İstisna kapsamında değerlendirilmeyen bu alımlara ilişkin yedek parça, yakıt, tadil, bakım ve 
onarım masrafları ile idari hizmet birimlerinin tadil, bakım, onarım, ısıtma, aydınlatma giderleri, her türlü büro 
malzemesi, kırtasiye, yiyecek, giyecek gibi alımlar ve temizlik hizmetlerinde de istisna uygulanmaz.  

• Yapılan işin bütünü içerisinde istisna kapsamında olmayan mal ve hizmetlerin bulunması halinde bunlar ayrıca 
fatura edilir ve bu teslim veya hizmet bedelleri üzerinden KDV hesaplanır.  

• İnşa ve modernizasyon işlerinde doğrudan kullanılan mal ve hizmetlere ilişkin olarak, bu işlerde kullanılan boru, 
yedek parça, sarf malzemesi ve benzeri mal alımları ile inşa ve modernizasyona ilişkin yapım işleri, bu işlerde 
kullanılan malların taşınmasına ilişkin nakliye hizmeti ve benzeri hizmetler istisna kapsamında değerlendirilir.  

• İstisna kapsamında olan mal ve hizmetlerin ithali de Kanunun (16/1-a) maddesi gereğince KDV’den müstesnadır.  

• Boru hatlarıyla transit taşımacılık yapan belge sahiplerine mal teslimi ve hizmet ifasında bulunanların alımları, genel 
hükümler çerçevesinde KDV’ye tabidir.  
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4. Altın, Gümüş, Platin ile İlgili Arama, İşletme ve Zenginleştirme 
Faaliyetlerine İlişkin İstisna 

• 3065 sayılı Kanunun (13/c) maddesinde düzenlenen istisna, altın, gümüş ve platin ile ilgili 
arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerinde bulunanlara, söz konusu faaliyetlerine 
ilişkin olmak üzere yapılan teslim ve hizmetleri kapsamaktadır.  

• 3213 sayılı Maden Kanunu hükümlerine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından maden 
arama, altın, gümüş veya platin madenleri için işletme ruhsatı alan firmalarla, zenginleştirme işini 
yapan firmalar ve yaptıkları işlemler Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanmış olan Kıymetli 
Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ hükümlerine göre “rafinaj faaliyeti” sayılan 
firmalar, bahse konu istisnaya tabi işlemleri nedeniyle istisnadan faydalanabilirler.  

• İstisna; maden arama, altın, gümüş veya platin madenleri için işletme, zenginleştirme ve rafinaj 
faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere satın alınan mal ve hizmetleri kapsamaktadır.  

• Altın, gümüş veya platin arama ve işletme faaliyeti sırasında, maden cevherinin kompleks halde 
olması nedeniyle altın, gümüş veya platin yanında başka metallerin de bulunması ve üretilmesi, 
arama ve işletme faaliyetine ilişkin alımların tamamının istisnadan yararlanmasına engel değildir. 
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5. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimleri ile Yazılım 
ve Gayri Maddi Hak Satış ve Kiralamalarında İstisna  
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5. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimleri ile Yazılım 
ve Gayri Maddi Hak Satış ve Kiralamalarında İstisna  

• Söz konusu istisna uygulaması bakımından makine ve teçhizat, amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği 
taşıyan ve mal ve hizmet üretiminde kullanılan sabit kıymetleri ifade etmektedir.  

• Bir malın istisnadan yararlanabilmesi için,  

- yatırım teşvik belgesi eki listede yer alması ve  

- makine-teçhizat niteliğinde olması,  

- bu makine-teçhizatın kullanıldığı faaliyetlerin tamamen veya kısmen indirim hakkı tanınan 
işlemlerden oluşması  

gerekmektedir.  

• Sarf malzemeleri ve yedek parçalar ile hizmet üretiminde doğrudan ve zorunlu olarak kullanılanlar dışındaki 
masa, sandalye, koltuk, dolap, mefruşat gibi demirbaşlar makine ve teçhizat niteliğinde olmadığından istisna 
kapsamına girmez.  

• Taşıt araçları da makine ve teçhizat kapsamına girmez. Bu nedenle otomobil, panel, arazi taşıtı, otobüs 
(Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları 
şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere iktisap edilecek olanlar hariç), minibüs, 
kamyonet, kamyon, treyler ve çekici (Euro normlarına uygun yeşil motoru haiz olan çekiciler hariç) gibi taşıt 
araçları istisnadan faydalanamaz.  

• Ancak; yüklü ağırlığı 45 tonu geçen offroadtruck tipi kamyonlar ile karayoluna çıkması mümkün olmayan 
kaya tipi damperli kamyonlar, madencilikte kullanılan damperli kamyonlar, mikserli kamyonlar (beton 
pompası, silobas vb. monteli olanlar dahil), frigorifik kamyonlar, semi veya frigorifik treylerler, forkliftler, iş 
makineleri, vinçler, tarım makineleri ve benzerlerinin teslimi ve ithali istisna kapsamındadır.  
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5. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimleri ile Yazılım 
ve Gayri Maddi Hak Satış ve Kiralamalarında İstisna  

• Hastane yatırımlarına ilişkin teşvik belgelerinde yer alan ambulanslar, hastane yatırımları bakımından 
makine ve teçhizat niteliğinde olduklarından, bunların tesliminde de istisna uygulanır.  

• Ayrıca, yalnızca havaalanlarında yolcuları terminalden uçağa ve uçaktan terminale taşımak için 
kullanılan ve trafiğe çıkmayan apron otobüsü teslimleri de yukarıda belirtilen şartları taşımaları ve 
apron dışında taşımacılık işi yapmamaları kaydıyla, bu istisna kapsamında değerlendirilir.  

• İstisna uygulaması makine ve teçhizat niteliğindeki malların teslimine yönelik olduğundan, hizmet 
ifaları bu uygulamadan yararlanamaz. Ayrıca makine-teçhizat niteliğinde olmayan lisans, yazılım, 
bilgisayar programı ve benzeri ürünler de teşvik belgesi eki listede yer verilmiş olsalar dahi istisna 
kapsamında değerlendirilmez. Ancak, teşvik belgesinde bulunan bir makine-teçhizatın içeriğinde yer 
alan yazılımla birlikte satışı istisnanın uygulanmasına engel değildir.  

• Teşvik belgesi eki listelerde yer alan ve teşvik belgesi sahibi mükellefe bir bütün halinde teslimine 
teknik olarak imkân olmadığı için yatırım mahallinde kurulumu, montajı gerçekleştirilen makine-
teçhizat istisna kapsamındadır. Bu uygulamada, bizzat teslimi yapan mükellef tarafından yatırım 
mahallindeki kurulum ve montaj işleri, teslimden ayrı olarak fiyatlandırılmadığı sürece hizmet 
olarak değerlendirilip istisna dışında tutulmaz, istisna kurulum ve montaj dâhil toplam bedele 
uygulanır.  

• Yatırım teşvik belgesi kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın, Ekonomi Bakanlığının izin ve 
onayı ile yatırım teşvik belgesi sahibi bir başka mükellefe, bu mükellefin sahip olduğu yatırım teşvik 
belgesi eki listede aynı makine ve teçhizatın yer alması şartıyla istisna kapsamında devri mümkündür. 
Yatırım teşvik mevzuatı çerçevesinde Ekonomi Bakanlığının onay ve iznine tabi olmayan devir ve 
satışlarda, onay ve izin aranmaz.  
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6. Limanlar Bağlantı Sağlayan Demiryolu Hatları ile Liman ve Hava Meydanlarının İnşası, 
Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin İstisna  

• 3065 sayılı Kanunun (13/e)maddesinde, limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları ile limanlar 
ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya 
yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve 
inşaat taahhüt işlerinin KDV’den istisna olduğu hükme bağlanmıştır. 

• Tek safhada uygulanacak olan istisnadan, inşa, yenileme ve genişletme işlerini dışarıdan mal ve 
inşaat taahhüt hizmeti alımı suretiyle kendi imkânları ile bizzat yapan ya da kısmen veya tamamen 
yüklenicilere yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idareler faydalanabilir. 

• Mükellef veya idare, işi bizzat yapıyorsa bu işle ilgili mal ve inşaat taahhüt hizmeti alımlarında 
KDV uygulanmaz. Malları teslim eden ve/veya inşaat taahhüt hizmetini verenlerin alışları ise 
KDV’ye tabidir. 

• Mükellef veya idare, işi yüklenicilere yaptırıyorsa, yüklenicilerin düzenleyecekleri faturalarda 
KDV hesaplanmaz. Ancak yüklenicilerin bu işle ilgili mal ve hizmet alımlarında genel hükümler 
çerçevesinde KDV uygulanır. 

• Söz konusu istisna limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları ile liman ve hava meydanlarının 
inşası, yenilenmesi veya genişletilmesi işine yönelik olup; inşa, yenileme veya genişletme işini 
yapanın kiracı, işletme hakkı sahibi veya malik olup olmaması istisna uygulanmasını etkilemez. 
Dolayısıyla istisna uygulamasından, liman veya hava meydanlarındaki alanları/yerleri, işletici 
kuruluşlardan kiralayanların da yararlanabileceği tabiidir. 
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7. Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna  

• Bu istisna; - Millî Savunma Bakanlığı, -Adalet Bakanlığı, - Jandarma Genel Komutanlığı, - Sahil 
Güvenlik Komutanlığı, - Savunma Sanayii Müsteşarlığı, - Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü, - Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğüne aşağıda belirtilen mal 
teslimleri ile hizmet ifalarında uygulanabilir.  

- Uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, zırhlı personel taşıyıcı, roket, füze ve benzeri araç ve 
silahlar ile bunların oluşturduğu sistemlerin teslimi,  

- Bu araç, silah ve sistemlere ilişkin mühimmat, teçhizat, yedek parça ve eklentilerinin teslimi,  

- Yukarıda belirtilen araç, silah ve sistemlerin ar-ge, yazılım, üretim, montaj, tadil-bakım-onarım ve 
modernizasyonuna ilişkin mal teslimi ve hizmet ifaları. 

• Bu kuruluşlara istisna kapsamında mal teslimi ya da hizmet ifasında bulunmayı taahhüt eden 
mükelleflere (yüklenicilere) kapsam ve niteliği ulusal güvenlik kuruluşları tarafından onaylanacak 
mal teslimleri ile hizmet ifalarında da istisna uygulanır.  

• Bu çerçevede söz konusu araç, silah ve sistemlerin temini kapsamında alınan eğitim hizmetleri de 
istisnadan yararlanır. Aynı şekilde, idari ve hizmet araçları dışında kalan muharebe ve taktik 
harekâtla ilgili savunma gereksinmelerini karşılamak üzere, özel olarak muharebe için imal edilen 
zırhlı veya zırhsız, silahlı veya silahsız motorlu araçların teslimleri de istisna kapsamında mütalaa 
edilir.  
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8.Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılacak Araç Teslimlerinde 
İstisna  

3065 sayılı Kanunun (13/g) maddesiyle; 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi 

Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan malların, Başbakanlık merkez teşkilatına teslimi KDV’den 

istisna edilmiştir. 

4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan araçların, Başbakanlık merkez teşkilatına 

tesliminde KDV hesaplanmaz. Ancak, söz konusu araçların Başbakanlığa bağlı, ilgili, ilişkili kurul, 

kurum veya kuruluşlara teslimi, genel esaslar çerçevesinde vergilendirilir. 

Diğer taraftan, 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan malların Başbakanlık merkez 

teşkilatı tarafından ithali de KDV’den istisnadır. 
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9. Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi  
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10. Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Teslim ve Hizmetler ile 
Türkiye Kızılay Derneğinin Teslim ve Hizmetlerinde İstisna 

3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine, 15/4/2015 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 6639 sayılı Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla (h) bendi eklenmiştir. 

Bu hükme göre, 15/4/2015 tarihinden itibaren; 

- Türkiye Kızılay Derneğine tüzüğünde belirtilen amaçlarına uygun olarak afet yönetimi ve yardımları, barınma, 
beslenme, sosyal yardımlar, toplumu bilinçlendirme, ulusal ve uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası Kızılay-
Kızılhaç Hareketi faaliyetleri, savaş veya olağanüstü hâllerdeki görevleri ile kan, sağlık, göç ve mülteci hizmetlerini 
(sığınmacı hizmetleri dâhil) yerine getirmesine yönelik görevler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler, 

- Türkiye Kızılay Derneğinin ulusal ve uluslararası işbirlikleri, uluslararası mensubiyet ve üyelikleri, Birleşmiş 
Milletlere bağlı kurum ve kuruluşlar ile uluslararası akreditasyonu olan yardım kuruluşlarıyla yürüttüğü insani yardım 
faaliyetleri kapsamındaki teslim ve hizmetleri 

istisna kapsamına alınmıştır. 

Türkiye Kızılay Derneğine yapılan teslim ve hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin teslim ve hizmetlerine yönelik istisna 
uygulaması Kanun maddesinde sayılan işlemlerle sınırlı olup, bunlar dışındaki işlemlerde genel hükümlere göre KDV 
uygulanır. 

Türkiye Kızılay Derneğinin, söz konusu istisna hükmünde belirtilen faaliyetleri ile doğrudan ilgili olmayan mobilya, mefruşat 
ve benzeri demirbaşlar ile binek otomobili, minibüs, otobüs ve benzeri araç alımları, idari bina, tesis ve teçhizatının temini, 
inşası, kurulması ve iletilmesine yönelik mal ve hizmet alımları istisna kapsamında değerlendirilmez. İstisna kapsamında 
değerlendirilmeyen bu alımlara ilişkin yedek parça, yakıt, tadil, bakım, onarım masrafları ile idari hizmet birimlerinin tadil, 
bakım, onarım, ısıtma, elektrik, su, doğalgaz giderleri için de istisna uygulanmaz. Öte yandan, her türlü büro malzemesi ve 
kırtasiye alımları, istisna hükmünde belirtilen faaliyetler ile doğrudan ilgili olmayan yiyecek, giyecek, temizlik malzemeleri 
alımları ile hizmet teminleri istisna kapsamında yer almamaktadır. 
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11. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilen Gübreler ve Gübre Üreticilerine Bu 
Ürünlerin İçeriğinde Bulunan Ham Maddelerin Teslimi İle Yem Teslimlerinde İstisna 

3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre,  

• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve  

• gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile  

• küspe (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 tarife pozisyon numarasında sınıflandırılan 
nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile  

• 2303.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında sınıflandırılan biracılık ve damıtık 
içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, 
kemik unu, kan unu, tapyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek 
mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, 
hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru 
kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak 
veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dâhil)  

teslimi KDV'den istisnadır. 

. 
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12. Konut veya İş Yeri Teslimlerinde İstisna 

3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına 23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılı Kanunun 7 
nci maddesi ile 1/4/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 

• "i) Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz 
olarak Türkiye'ye getirilmek kaydıyla, Gelir Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilenler hariç olmak üzere çalışma veya oturma izni alarak altı 
aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı 
uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye'de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi 
temsilci vasıtasıyla Türkiye'de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri teslimleri 
(Şu kadar ki bentte öngörülen şartları taşımadığı halde istisnanın uygulandığının tespit edilmesi 
halinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinden mükellef ile 
birlikte alıcı müteselsilen sorumludur. İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl 
içerisinde elden çıkarılması halinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48 
inci maddesine göre hesaplanan tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından 
ödenmesi şarttır.)," 

bendi eklenmiştir. 
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12. Konut veya İş Yeri Teslimlerinde İstisna (2) 

• Konut veya iş yerinin bu istisna kapsamında teslime konu edilebilmesi için; konut veya iş yeri 
olarak inşa edilen binanın yapı ruhsatının bulunması ve alıcıların kullanımına hazır vaziyette fiilen 
teslim edilmesi şarttır. Kat irtifakı kurulabilen konut veya iş yerlerinde ayrıca kat irtifakının 
kurulmuş olması gerekir. Yapı ruhsatında konut, dükkan, ofis, büro, rezidans, apart daire, devre 
mülk ve benzeri olarak tanımlanan konut veya iş yerleri istisna kapsamında değerlendirilir. 

• İstisna uygulamasında, kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde fiili teslimin 
tevsiki aranmaz. 

• İstisna,1/4/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, konut veya iş yerini inşa eden mükellefin 
yapacağı ilk teslimde uygulanır. Konut veya iş yerinin inşa edenlerden satın alınarak bir başkasına 
satılması halinde yapılan konut veya iş yeri teslimi ilk teslim olarak değerlendirilmez. 
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12. Konut veya İş Yeri Teslimlerinde İstisna (3) 

• İstisna; 

• Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına (resmi 
daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen 
daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk 
vatandaşları hariç), 

• Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, 

• Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye'de 
kazanç elde etmeyen kurumlara 

yapılan konut veya iş yeri teslimlerinde uygulanır. Bu istisnadan yararlanma şartlarını taşıyan alıcıların, istisna 
kapsamında birden fazla konut veya iş yeri alması mümkündür. 

• Konut veya iş yeri tesliminde KDV istisnasının uygulanabilmesi için, bedelin en az %50'sinin satışa ilişkin 
faturanın düzenlendiği tarihten önce, kalan kısmının da en geç bir yıl içerisinde alıcı tarafından döviz olarak 
Türkiye'ye getirilerek satıcıya ödenmesi gerekir. İstisnaya ilişkin KDV iadesi, bedelin tamamının Türkiye'ye 
getirilerek satıcıya ödenmesinden sonra yapılır. 

• İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması halinde 
zamanında tahsil edilmeyen vergi, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil faizi oranında 
hesaplanan gecikme faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından taşınmazın bulunduğu yer 
vergi dairesine ödenir. Ödemenin yapıldığına ve devrin yapılmasının mümkün olduğuna dair ilgili vergi 
dairesinden alınan yazı ibraz edilmeden tapu müdürlükleri tarafından devir işlemi gerçekleştirilmez. 
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13. Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerinin İnşasına 
İlişkin İstisna 

• 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine eklenen (j) bendine göre, 
organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme 
tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar 
tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları 1/4/2018 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere KDV’den istisnadır. 

• Söz konusu istisnadan; 

• 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurulan organize sanayi bölgeleri ile 
bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmeler, 

• 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile küçük sanayi sitesi yapı kooperatifi ana sözleşmesi 
hükümlerine göre kurulmuş küçük sanayi sitesi yapı kooperatifleri 

faydalanır. 

• Küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerinin bu istisnadan faydalanabilmesi için küçük sanayi sitesi inşa 
edilecek arsanın tapu sicilinin küçük sanayi sitesi yapı kooperatifi adına tescil edilmiş olması ve bu arsanın 
küçük sanayi sitesi inşa edilmesine uygun olduğunun uygulama imar planı veya yetkili idarelerce verilecek 
ruhsat veya onay ile tevsik edilmesi gerekmektedir. 
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13. Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerinin İnşasına 
İlişkin İstisna 

• İstisna kapsamına; 

• Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin içme ve kullanma suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi, 
içme, kullanma ve atık su arıtma tesisi, doğalgaz, elektrik ve haberleşme tesislerine ilişkin altyapı işleri ile yolların 
yapımına ilişkin organize sanayi bölgeleri ile bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmeler ve küçük sanayi sitesi 
yapı kooperatiflerine yapılan teslim ve hizmetler, 

• Küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerine yapılan teslim ve 
hizmetler 

girmektedir. 

• İdari bina, sosyal tesisler, spor tesisleri ve benzeri tesislerin yapım işlerine ilişkin organize sanayi bölgeleri ile 
küçük sanayi sitelerine yapılan teslim ve hizmetler istisna kapsamına girmez. 

• Organize sanayi bölgeleri ile bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmeler ve küçük sanayi sitesi yapı 
kooperatiflerinin makina, teçhizat, demirbaş, mobilya, mefruşat ve benzeri alımları istisna kapsamında 
değerlendirilmez. 

• Organize sanayi bölgeleri ile bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmeler ve küçük sanayi sitesi yapı 
kooperatiflerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yolların ve küçük sanayi 
sitelerindeki işyerlerinin yeniden inşasına yönelik mal ve hizmet alımları bu istisna kapsamına girmekle 
birlikte, bunların tamir, bakım ve onarımına ilişkin mal ve hizmet alımları istisna kapsamında 
değerlendirilmez. 
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14. Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere 
Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna 

7103 sayılı Kanunla 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 39 uncu madde ve 29/3/2018 tarihli ve 7104 
sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlar ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine eklenen (m) bendine 
göre,  

• 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki 
teknoloji geliştirme bölgesi ile  

• ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde,  

• 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 

•  3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun 
kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında  

Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak 
üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri 1/5/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
KDV’den istisnadır. 
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14. Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere 
Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna 

• İstisna kapsamında makina ve teçhizat satın almak isteyen alıcılar, teknoloji geliştirme bölgesi ile 
ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve araştırma 
laboratuvarlarında faaliyette bulunduklarına ve satın alacakları makina ve teçhizatı Ar-Ge, yenilik 
ve tasarım faaliyetlerinde kullanacaklarına dair ilgili birimlerden alacakları belge ile KDV 
yönünden bağlı oldukları vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunurlar. 
Başvuruda bulunanlar tarafından istisna kapsamında alınacak makina ve teçhizat listesi elektronik 
ortamda sisteme girilir. 

• İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından 
itibaren üç yıl içinde; Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılması, elden çıkarılması 
veya kiralanması hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak 
gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında 
zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi 
takip eden takvim yılının başından itibaren başlar. 
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15. Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve 
Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna 

7104 sayılı Kanunla 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (k) bendine 
göre,  

• genel ve özel bütçeli kamu idarelerine,  

• il özel idarelerine,  

• belediyelere ve  

• köylere  

bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) 
kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım 
ve rehabilitasyon merkezi, mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi ibadethaneler, Diyanet 
İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi verilen tesisler, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait 
gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan 
teslim ve hizmetler 1/6/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV’den istisnadır. 
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15. Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve 
Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna (2) 

• Söz konusu tesislerin tadil, bakım ve onarım işlemlerine yönelik teslim ve hizmetler istisna kapsamına girmez. 

• İstisnadan faydalanılabilmesi için ilgili idare ve kuruluşlarla bağış protokolü imzalanması şarttır.  

• İstisna kapsamındaki tesisin inşaatı ile birlikte bağışlanması öngörülen makine, teçhizat ve tefrişatın bağışta bulunacaklara 
teslimi, söz konusu makine, teçhizat ve tefrişatın tesisin kullanım amacına uygun olması, mutat olması ve bağış 
protokolünde açıkça belirtilmiş olması kaydıyla istisna kapsamında değerlendirilir. 

• Söz konusu tesislerin belirli bir kısmının inşa edilmesine yönelik bağışta bulunulmasına dair protokol düzenlenmesi 
halinde, bağışta bulunan tarafından inşa edilmesi öngörülen kısımla ilgili yapılan teslim ve hizmetler de istisna kapsamında 
değerlendirilir. 

• Bağışta bulunacaklar, ilgili idare ve kuruluş tarafından onaylanmış olan mal ve hizmetlere ilişkin listeyi elektronik ortamda 
sisteme girdikten sonra ilgili idare veya kuruluşla imzalanmış bağış protokolü ve inşaat ruhsatının bir örneğiyle birlikte, 
KDV mükellefiyeti bulunuyorsa bağlı bulundukları vergi dairesi, KDV mükellefiyeti bulunmuyorsa bağış yapılan tesisin 
bulunduğu yer Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlığa istisna belgesi almak için başvuruda bulunurlar. Vergi 
Dairesi/Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık, talebin öngörülen şartları sağlayıp sağlamadığını değerlendirir ve 
(EK:29)’da yer alan belgeyi düzenleyerek bağış yapacaklara verir ve bir örneğini protokol yapan kuruluşa gönderir. Alınan 
istisna belgesinin bir örneği mal ve hizmetin alımı sırasında bağış yapacaklar tarafından satıcılara verilir ve istisna 
kapsamında işlem yapılması talep edilir. Bu belge satıcılar tarafından 213 sayılı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine 
uygun olarak saklanır. 

• İstisna hükmünün yürürlüğe girdiği 1/6/2018 tarihinden önce başlayan istisna kapsamındaki projelere ilişkin, 1/6/2018 
tarihinden sonra yapılan mal ve hizmet alımları istisna kapsamında olup, bu kapsamda istisnadan faydalanılabilmesi için 
istisna belgesi alınması ve yukarıda yer verilen usul ve esaslar çerçevesinde hareket edilmesi gerekir. 
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16. Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetlerinde İstisna 

7104 sayılı Kanunla 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (l) bendine göre, Sağlık Bakanlığınca 
izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, 
münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri 
(Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere söz konusu hizmetlerle birlikte sağlanan diğer teslim ve 
hizmetler istisnanın kapsamına dahil değildir.) 1/6/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV’den istisnadır. 

 

• Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ve 193 sayılı Kanuna göre Türkiye’de yerleşmiş olmayan 
yabancı uyruklu gerçek kişiler bu istisnadan faydalanabilir 

• İstisna uygulanabilmesi için, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilerin uyruğunda bulunduğu ülke 
tarafından verilmiş pasaportu (çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerde mavi kartı) ibraz ederek, 
yabancı uyruklu olduklarını ve pasaport üzerinden altı aydan daha az süreli Türkiye’de bulunduklarını tevsik etmeleri 
gerekmektedir. 

• Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, 
münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verdikleri koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon 
hizmetlerine ilişkin faturada hizmet verilen yabancının adı, soyadı, hangi ülkenin uyruğunda olduğu, pasaport veya mavi 
kart numarası, verilen hizmetin niteliği, hizmetin sunulduğu yer ve hizmet bedeli bilgilerine yer vererek KDV 
hesaplamazlar. 
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İade Taleplerinde Aranılacak Belgeler 
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İade Taleplerinde Aranılacak Belgeler 
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İade Taleplerinde Aranılacak Belgeler 
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Taşımacılık İstisnası (KDV Md.14)  
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Taşımacılık İstisnası- Serbest Bölge Birlikte  
(KDV Md.14 ile KDV 17/4-i) 

182 www.umitguner.com.tr 



İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde İstisna  
(KDVK Md.14/3) 

• 3065 sayılı Kanunun (14/3) maddesiyle; 4054 sayılı 
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile 5015 sayılı 
Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Bakanlar 
Kurulunca belirlenen sınır kapılarında 4458 sayılı 
Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurtdışına 
çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu 
ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve 
soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını 
aşmamak kaydıyla) yalnızca yurtdışına çıkışlarında 
yapılacak motorin teslimleri KDV’den istisna edilmiş, 
istisnanın uygulamasına ilişkin usul ve esasların 
belirlenmesi konusunda Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 

• İhraç malı taşıyan araçlara yapılan motorin teslimlerinden 
kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır: 

- Standart iade talep dilekçesi 

- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek 
KDV listesi 

- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi 

- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu 

- Satış faturaları listesi 

- İstisna kapsamında teslim edilen malların alış 
faturaları listesi 

- Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel 
Tebliği ekindeki "İhraç Malı Taşıyan Araçlara 
Vergiden İstisna Motorin Teslimine İlişkin Bildirim 
Formu" nun bir örneği 

• Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan mahsuben iade 
talepleri yukarıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması halinde 
miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM 
raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. 

• Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi 
aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, 
YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade 
talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın 
iadesi,vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre 
yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade 
talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya 
YMM raporu sonucuna göre çözülür. 
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Transit Ve Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Yapılan Taşımacılık İşlerinden 
Kaynaklanan İade Taleplerinde Aranan Belgeler 

• Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık 
işlerinden kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır: 

- Standart iade talep dilekçesi 

- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV 
listesi 

- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listes 

- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu 

- Satış faturaları listesi 

- Uluslararası taşımacılık faaliyetinin yürütülmesi için ilgili 
mevzuat gereğince yetki belgesi alınmasının zorunlu olması 
halinde, söz konusu belge (Bu belge, belgede değişiklik 
olmaması kaydıyla sadece bir defa verilir. 

- Taşımacılık işinin mahiyetine göre aşağıda sayılan belgelerden 
biri; 

a) Kara Taşımacılığında; Transit Beyannamesi / TIR Karnesi / 
Form 302 Belgesi / Kara Manifestosu / Yük Senedi (CMR) 
/ Geçiş Belgesi (Dozvola) /Özet Beyan veya Özet Beyan 
Yerine Geçen Belgeler / Özet Beyana Dayanak Oluşturan 
Tevsik Edici Belge / Transit Refakat Belgesi veya bunların 
gerekli bilgileri ihtiva eden listesi (aslı veya noter, gümrük 
idaresi ya da YMM onaylı örnekleri).. 

b) b) Deniz ve Havayolu Taşımacılığında; Deniz veya Hava 
Manifestosu / Deniz veya Hava Konşimentosu / Transit 
Beyannamesi / Özet Beyan veya Özet Beyan Yerine Geçen 
Belgeler / Özet Beyana Dayanak Oluşturan Tevsik Edici 
Belge / Transit Refakat Belgesi veya bunların gerekli 
bilgileri ihtiva eden listesi (aslı veya noter, gümrük idaresi 
ya da YMM onaylı örnekleri). 

c) c) Demiryolu Taşımacılığında; Transit Beyannamesi / 
Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Anlaşması 
kapsamında demiryolu ile yapılan eşya taşımasında 
kullanılan belge(CIV Belgesi) / Topluluk transitrejiminin 

uygulanabildiği yerlerde, bu rejim altındaki demiryolu ile 
yapılan taşıma işlemlerinde beyanname yerine kullanılan 
belge(CIM Belgesi) / Remiz Bülteni / Özet Beyan veya 
Özet Beyan Yerine Geçen Belgeler / Özet Beyana Dayanak 
Oluşturan Tevsik Edici Belge / Transit Refakat Belgesi 
veya bunların gerekli bilgileri ihtiva eden listesi (aslı veya 
noter, gümrük idaresi ya da YMM onaylı örnekleri). 

d) ç) Yukarıda sayılan taşımacılığın tevsikine ilişkin belgeler 
haricinde, Gümrük Yönetmeliği’nin[3]61 ve 118 inci 
maddeleri kapsamındaki diğer belgelerin aslı veya noter, 
gümrük idaresi ya da YMM onaylı örneklerinin ibrazı da 
mümkündür. 

e) d) Organizatörlerde, taşımayı fiilen yapanlara ait fatura 
bilgilerini içeren liste ile bunlardan temin edilen 
taşımacılığı tevsik eden yukarıdaki belgelere ilişkin 
bilgileri içeren liste kabul edilir. 

• Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan 
mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve 
teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 5.000 TL’yi 
aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya 
YMM raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde 
mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme 
raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür. 

• Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan 
nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve 
teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 5.000TL’yi 
aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya 
YMM raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde 
mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat vergi inceleme 
raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür. 
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DİPLOMATİK İSTİSNALAR (KDVK Md.15) 

1.Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır: 

 

• a) Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine, 
konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler,  

 

• b) Uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve 
bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler,  

 

2. Bu istisnaların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın uygulanacağı asgarî miktarları 
tespite Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 
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İthalat İstisnası (KDVK Md.16) 

1. Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır:  
 

a) Bu Kanuna göre teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin ithali,  
 

• Örnek 1: Külçe altın, döviz, para, damga pulu ithal edilmesi halinde, bunların yurtiçi teslimleri Kanunun (17/4-g) 

maddesine göre vergiden istisna olduğu için, ithalatı da KDV’den istisnadır. 
 

b) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi [(5) numaralı fıkrasının (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası 

hariç], geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında 

gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithali, (Bu Kanunun 11 inci 

maddesinde düzenlenen ihracat istisnasından yararlanarak ihraç olunan ancak, Gümrük Kanununun 168, 169 ve 

170 inci maddelerinde belirtildiği şekilde geri gelen eşyanın ithalat istisnasından faydalanabilmesi için, bu 

eşyayla ilgili olarak ihracat istisnasından faydalanılan miktarın gümrük idarelerine ödenmesi veya bu 

miktar kadar teminat gösterilmesi şarttır.) 
 

c) Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge 

hükümlerinin uygulandığı mallar 
 

2. Gümrük Kanununa göre geri gelen eşyanın dışarıda bir işleme tabi tutulması veya asli kısmına bir ilave 

yapılması halinde eşyanın kazandığı değer farkı istisnaya dahil değildir. 
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SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR 
(KDVK Md.17) 

• 3065 sayılı Kanunun (17/1-a) maddesinde, 
Kanunun (17/1) maddesinde sayılan; 

- Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel 
Bütçeli İdareler, 

- İl Özel İdareleri, 

- Belediyeler, 

- Köyler, 

- İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Köylerin Teşkil 
Ettikleri Birlikler 

- Üniversiteler, 

- Döner Sermayeli Kuruluşlar, 

- Kanunla Kurulan Kamu Kurum ve Kuruluşları, 

- Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, 

- Siyasi Partiler, 

- Sendikalar, 

- Kanunla Kurulan veya Tüzel Kişiliği Haiz Emekli ve 
Yardım Sandıkları, 

- Kamu Menfaatine Yararlı Dernekler, 

- Tarımsal Amaçlı Kooperatifler, 

- Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar, 

tarafından, ilim, fen ve güzel sanatları, tarımı 
yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yapılan 
teslim ve hizmetler vergiden istisna edilmiştir. 

• 3065 sayılı Kanunun (17/1-b) maddesinde ise aynı 
kurum ve kuruluşların tiyatro, konser salonu, 
kütüphane, sergi, okuma ve konferans salonları ile 
spor tesislerini işletmek veya yönetmek suretiyle 
ifa ettikleri kültür ve eğitim faaliyetlerine ilişkin 
teslim ve hizmetleri vergiden istisna edilmiştir. 

Örnek: (A) Üniversitesine ait Döner Sermaye İşletme 
Müdürlüğüne bağlı Basım Evi Müdürlüğünce ilim, 
fen ve güzel sanatları öğretmek, yaymak, geliştirmek 
ve teşvik etmek amacıyla münhasıran üniversite 
bünyesindeki fakülte ve yüksekokulda okuyan 
öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan 
kitap, dergi ve benzeri dokümanların basımı ve teslimi 
KDV’den istisnadır. 

1 Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar 
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• 3065 sayılı Kanunun (17/1)inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların (17/2-a) 
maddesinde sayılan; 

•  Hastane, nekahathane, klinik, dispanser, prevantoryum, sanatoryum, kan bankası ve 
organ nakline mahsus bankalar, anıtlar, botanik ve zooloji bahçeleri, parklar ile 
veteriner, bakteriyoloji, seroloji ve distofajin laboratuvarları gibi kuruluşlar ile 

• Öğrenci veya yetiştirme yurtları, yaşlı ve engellibakım ve huzurevleri, parasız fukara 
aşevleri, düşkünevleri ve yetimhaneleri, 

işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri 
vergiden istisna edilmiştir. Bu teslim ve hizmetlerin bedelli veya bedelsiz olması, istisna 
uygulamasına engel teşkil etmez. Ayrıca bu kurum ve kuruluşlardan sağlık hizmeti 
sunanların teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerine yapacakları teslim ve hizmetler de 
istisna kapsamındadır. 

SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR (KDVK Md.17) 

2 Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar 

2.1. 
Belli Kurum ve Kuruluşların Kanunda Sayılan İşleri Yapmak veya Yönetmek 

Suretiyle İfa Ettikleri Teslim ve Hizmetlerde İstisna 
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• 3065 sayılı Kanunun (17/2-b) maddesinde; 
-8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Kanun hükümlerine tâbi özel okullarca bedelsiz verilen eğitim ve 
öğretim hizmetlerinde ilgili dönemdeki kapasitelerinin (% 10)'unu, 
-24/3/1950 tarihli ve 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna 
Ek Kanun[2] ile 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun[3] hükümlerine göre kurulan öğrenci yurtları tarafından bedelsiz verilen yurt 
hizmetlerinde ilgili dönemdeki kapasitelerinin (% 10)'unu, 
- Üniversite ve yüksekokullarda ise (% 50)'sini, 

geçmemek üzere verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetlerinin KDV’den istisna olduğu hüküm 
altına alınmıştır. 

• Uygulamada bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri ile yurt hizmetleri, kısmi burs ve tam burs 
uygulanması suretiyle yapılabilmektedir. 

• Kısmi burs uygulanan eğitim öğretim hizmetleri ile yurt hizmetlerinde, kısmi burs tutarı faturada 
ticari teamüllere uygun iskonto veya indirim olarak gösterilir ve kalan tutar üzerinden KDV hesaplanır. 
Yüklenilen KDV ise genel esaslara göre indirim konusu yapılır. 

• Yukarıda belirtilen sınırlar dahilinde tam burs uygulanarak verilen hizmetler için ise KDV 
hesaplanmaz, yüklenilen KDV de Kanunun (30/a) maddesi uyarınca indirim konusu yapılamaz. 

SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR (KDVK Md.17) 

2 Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar 

2.2. 
Özel Okullar ve Üniversiteler Tarafından Bedelsiz Olarak Verilen Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ile 

Öğrenci Yurtları Tarafından Bedelsiz Olarak Verilen Yurt Hizmetlerinde İstisna 
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• 3065 sayılı Kanunun (17/2-b) maddesinde, kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz 
olarak yapılan teslimler ve ifa edilen hizmetler muhatabına bakılmaksızın istisna kapsamına 
alınmıştır. 

• Konuyla ilgili örneklere aşağıda yer verilmiştir. 

 

Örnek1: 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanununun ilgili hükümleri gereğince özel 
hastanelerde ücretsiz olarak verilen sağlık hizmetleri KDV’den istisnadır. 

 

Örnek 2: 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 178 inci maddesi uyarınca, adli müzaheret 
bürolarınca yoksul ve aciz kişilerin işlerini takiple görevli kılınan ve bu işler için ücret 
almayan avukatların bu hizmetleri KDV’den istisnadır. 

SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR (KDVK Md.17) 

2 Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar 

2.3. Kanunların Gösterdiği Gerek Üzerine Yapılan Bedelsiz Teslim ve Hizmetlerde İstisna 
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• 3065 sayılı Kanunun (17/2-b) maddesinde; Kanunun (17/1) inci maddesinde sayılan kurum 
ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan teslim ve hizmetlerin, KDV’den istisna olduğu hüküm 
altına alınmıştır. 

• Söz konusu kurum ve kuruluşlara yapılan her türlü bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifaları 
KDV’den istisna olup, teslim ve hizmet bedeli ile ilgili herhangi bir alt ya da üst sınır söz 
konusu olmaksızın istisna uygulanır. 

• Konuyla ilgili örneklere aşağıda yer verilmiştir. 

 
Örnek 1: Bir sanatoryumun bedeli karşılığında aldığı hizmet aracı KDV’ye tabidir. Ancak 
bu aracın vergi mükellefi olan bir gerçek veya tüzel kişi tarafından sanatoryuma bedelsiz 
olarak teslimi KDV’den istisnadır. 
 
Örnek 2: Kamu yararına çalışan derneklerden olduğu Bakanlar Kurulu Kararı ile onanan 
(G) Derneği tarafından yaptırılacak olan yükseköğrenim öğrenci yurdu inşaatı için, (H) 
Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından (G) Derneğine “bedelsiz” olarak verilen “yapı denetimi 
hizmeti”, KDV’den istisnadır. 

SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR (KDVK Md.17) 

2 Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar 

2.4. Belli Kurum ve Kuruluşlara Yapılan Bedelsiz Teslim ve Hizmetlerde İstisna 
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• 3065 sayılı Kanunun (17/2-b) maddesinde, fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde 
bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan 
gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin tesliminin KDV’den istisna olduğu hüküm altına 
alınmıştır. 

• 3065 sayılı Kanunun (30/a) ve 32 nci maddelerine göre, kısmi istisna mahiyetindeki bu teslimin (gıda, 
temizlik, giyecek ve yakacak maddesi bağışlarının) bünyesine giren KDV tutarının indirim konusu 
yapılması mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, bağışın yapıldığı dönemde, bağışlanan malların 
iktisabı dolayısıyla yüklenilen KDV tutarının hesaplanması ve aynı döneme ait KDV beyannamesine 
dahil edilmesi, aynı tutarın "indirim KDV" hesaplarından çıkarılarak, gider hesaplarına aktarılması 
gerekmektedir. 

Örnek: Dernek kuruluş tüzüğünde ihtiyacı bulunanlara gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi 
yardımı yapabilmesine ilişkin hüküm bulunan (H) Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine, bedelsiz 
olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yukarıdaki usul ve esaslar çerçevesinde gıda, temizlik, 
giyecek ve yakacak maddelerinin teslimi KDV’den istisna olacaktır. Ayrıca söz konusu maddelerin 
ihtiyacı olanlara bedelsiz olarak teslim edilmesi gerekmekte olup, bu teslimlere de KDV 
uygulanmayacaktır. 

SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR (KDVK Md.17) 

2 Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar 

2.5. 
Fakirlere Yardım Amacıyla Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Bağışlanan 

Bazı Malların Tesliminde İstisna 
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• 3065 sayılı Kanunun (17/2-c) maddesinde, yabancı 
devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilik ve 
konsoloslukları ile yabancı hayır ve yardım kurumlarına 
Kanunun (17/1) inci maddesinde yazılı kuruluşlara bedelsiz 
olarak yapacakları teslim ve hizmetlere ilişkin olarak yapılan 
teslim ve hizmetler KDV’den istisna edilmiş ve istisna 
kapsamına girecek mal ve hizmetler ile bunların asgari 
tutarlarını ve bu bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 

• Maliye Bakanlığı tanınan bu yetki uyarınca, istisna 
uygulamasının usul ve esasları aşağıda şekildedir: 

a) 3065 sayılı Kanunun (17/1)inci maddesinde sayılan kurum ve 
kuruluşlara bu kapsamda bedelsiz teslim edilecek mal ve hizmetler 
için herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. 

b) Bu istisna kapsamında satın alınacak mal ve hizmet bedellerinin 
asgari sınırı KDV hariç 5.000 TL olması gerekir. Bu kapsama 
istisnadan yararlanmak şartıyla birden fazla mal veya hizmet dahil 
edilebilir. 

c) İstisnadan yararlanacak yabancı hayır ve yardım kurumlarının 
kanuni merkezinin yurt dışında bulunması ve Türkiye’de gelir ve 

kurumlar vergisi mükellefiyetini gerektiren herhangi bir faaliyette 
bulunmaması gerekir. 

ç) İstisnadan yararlanacak yabancı devletlerin Türkiye’deki 
diplomatik temsilcilik ve konsoloslukları ile yabancı hayır ve 
yardım kurumları, bu Kanunun (17/1)inci maddesinde sayılan 
kurum ve kuruluşlara yapacakları teslimin niteliği, miktarı ve 
tutarına ilişkin bilgiler ile Türkiye’deki adreslerini belirten bir 
dilekçe ile Bakanlığımıza (Gelir İdaresi Başkanlığı) başvuruda 
bulunur. 

d) İstisnadan yararlanan kuruluşlara bu kapsamda yapılacak teslim 
ve hizmetlerle ilgili olarak yüklenilen KDV, 3065 sayılı Kanunun 
(30/a) maddesine göre indirim konusu yapılamaz. 

Örnek: Yabancı bir devletin Türkiye’de bulunan Konsolosluğu, 
Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi nedeniyle depremin 
yaşandığı İlin Belediyesine Türkiye’deki bir firmadan temin 
edeceği deprem çadırı ve yardım malzemesini bedelsiz olarak 
teslim edecektir. Türkiye’deki firmanın söz konusu deprem çadırları 
ve yardım malzemelerini Konsolosluğa tesliminde yukarıdaki 
şartlar dahilinde istisna uygulanır. Ancak Türkiye’deki firmaya bu 
teslimlerle ilgili olarak yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları genel 
hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi olup, bu kapsamda yüklenilen 
vergilerin firma tarafından indirim konusu yapılması ise 3065 sayılı 
Kanunun (30/a) maddesi gereğince mümkün değildir. 

SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR (KDVK Md.17) 

2 Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar 

2.6. 
Yabancı Devletlerin Türkiye’deki Diplomatik Temsilcilik ve Konsoloslukları ile Yabancı Hayır ve 

Yardım Organizasyonlarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna 
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• 3065 sayılı Kanunun (17/2-d) maddesinde, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu[4] kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon ve 
restitüsyon projelerine münhasır olmak üzere, bu projelendirmelerden yararlananlara verilen 
mimarlık hizmetleri ile projelerin uygulanması kapsamında yapılacak teslimlerin KDV’den 
istisna olacağı hükme bağlanmış, istisna kapsamına girecek mal ve hizmetler ile bunların 
asgari standartları ve bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye Maliye 
Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 

• İstisna kapsamına tescilli taşınmaz kültür varlıklarının sadece rölöve, restorasyon ve 
restitüsyon projelerine ilişkin olarak, bu projelendirmelerden yararlananlara verilen 
mimarlık hizmetleri ile projelerin uygulanması kapsamında yapılacak mal teslimleri 
girmektedir. 

• İstisna kapsamında satın alınacak mal ve hizmet bedellerinin asgari tutarı, 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun 232 nci maddesinde öngörülen ve ilgili dönemde uygulanmakta olan fatura 
düzenleme sınırı olarak tespit edilmiştir. 

SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR (KDVK Md.17) 

2 Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar 

2.7. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki İşlemlerde İstisna  
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• 3065 sayılı Kanunun (17/2-e)maddesi uyarınca, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, 
kanunlarla kendilerine verilen görev gereği ve kuruluş amaçlarına uygun ruhsat, izin, onay ve benzeri 
hizmetleri ile bu hizmetlerle ilgili olarak kullanılacak basılı kâğıtların bu kuruluşlar tarafından teslimi 
(motorlu taşıtlar tescil plaka teslimleri hariç) KDV’den müstesnadır. 

Örnek: Eczacılar Odası tarafından kanunla kendilerine verilen görev gereği ve kuruluş amaçlarına uygun “işyeri 
açma ruhsatı”, “faaliyet izin belgesi” gibi basılı kağıtların teslimi KDV’den istisnadır. Ancak söz konusu Odanın 
ticari nitelikte faaliyet ve işlemlerinin bulunması halinde bu işlemler KDV’ye tabi tutulur. 

• Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, basit usulde 
vergilendirilen mükelleflerin faaliyetlerine ilişkin mal alış ve giderleri ile hasılatlarını gösteren 
belgelerin kayıtlarının, mükelleflerin bağlı bulundukları meslek odalarının oluşturdukları bürolarda 
tutulacağı hükme bağlanmış; 215 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliğinin (3.3.) numaralı bölümünde de 
mükellef kayıtlarının öncelikle mesleki yönden bağlı olunan odalar bünyesinde kurulacak bürolarda 
tutulacağı açıklanmıştır. 

• Buna göre, Gelir Vergisi Kanunu ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olan Esnaf ve 
Sanatkârlar Odasına, basit usule tabi mükelleflerin kayıtlarını tutma görevi verildiğinden, 3065 sayılı 
Kanunun (17/2-e) maddesi uyarınca, kanunlarla kendilerine verilen görev gereği sözü edilen odalar 
tarafından yapılan bu hizmet karşılığında alınan bedeller KDV’den istisnadır. 

SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR (KDVK Md.17) 

2 Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar 

2.8. 
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının, Kanunlarla Kendilerine Verilen Görev Gereği ve 

Kuruluş Amaçlarına Uygun Ruhsat, İzin, Onay ve Benzeri Hizmetlerde İstisna 
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• 3065 sayılı Kanunun (17/3-a) maddesi ile askeri fabrika, tersane ve atölyeler, orduevi ve bağlı 
şubeleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları, vardiya yatakhaneleri ve benzer nitelikteki diğer tesisler, 
özel, yerel ve kış eğitim merkezleri, askeri kantinler ve askeri müzelerin kuruluş amaçlarına uygun 
olarak yaptıkları teslim ve hizmetler ile bu kurum ve kuruluşların yapacağı Gelir Vergisi 
Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri vergiden istisna 
edilmiştir. Bu istisnanın sınırı teslim ve hizmetin adı geçen fabrika, tersane ve atölyelerin kuruluş 
amacına uygun olmasıdır. 

 

Örnek: Bir askeri tamir atölyesi, askeri araçların tamir veya tadilatı dolayısıyla vergi hesaplamaz 
ancak tamir veya tadilatı üçüncü kişilere yaparsa bedelli olup olmadığına bakmaksızın vergi 
hesaplar. 

 

SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR (KDVK Md.17) 

3 Askeri Amaç Taşıyan İstisnalar 
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• 3065 sayılı Kanunun (17/4-a)ve (17/4-b) maddeleriyle, Gelir Vergisi Kanununa göre 
vergiden muaf esnaf ve gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler ile aynı Kanunun 66 
ncı maddesine göre vergiden muaf olan serbest meslek erbabı tarafından yapılan teslim ve 
hizmetler KDV’den istisna edilmiştir. 

SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR (KDVK Md.17) 

4 Diğer İstisnalar 

4.1. Vergiden Muaf Esnaf, Çiftçi ve Serbest Meslek Erbabı 

4.2. Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler 

• 3065 sayılı Kanunun (17/4-a) maddesinde Gelir Vergisi 
Kanununa göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerin 
teslim ve hizmetleri KDV’den istisna edilmiştir. 

• Ortaklarının tamamı basit usule tabi olan adi ortaklıkların 
teslim ve hizmetleri de bu hüküm kapsamında 
değerlendirilir. Ancak ortaklarından en az birisi Gelir 
Vergisi Kanununa göre gerçek usulde vergilendirilen adi 
ortaklıkların teslim ve hizmetleri istisna kapsamına girmez. 

• Gelir Vergisi Kanununa göre basit usulde vergilendirilen 
mükelleflerin yaptıkları teslim ve hizmetlerde işlem bedeli 
üzerinden KDV hesaplanmaz, bu işlemlerle ilgili olarak 
düzenlenecek belgelerde KDV gösterilmez veya "KDV 
dâhildir" mealinde bir şerhe yer verilmez. 

• Düzenledikleri belgelerde KDV gösteren veya "KDV 
dâhildir" mealinde bir şerhe yer veren basit usulde 
vergilendirilen mükellefler, belgede ayrıca gösterilen veya 
iç yüzde yoluyla hesaplanan vergi tutarını 3065 sayılı 
Kanunun (8/2)nci maddesi gereğince beyan eder ve öderler. 
Ancak verilen beyannamede alışlar dolayısıyla yüklenilen 
vergiler indirilmez. Yüklenilen bu vergi tutarı, Gelir Vergisi 
Kanunu hükümleri çerçevesinde gider veya maliyet olarak 
dikkate alınabilir. 

• Teslim ve hizmetleri istisna kapsamına giren bu 
mükelleflerin mal ve hizmet alışları ile yapacakları ithalat, 
genel hükümler çerçevesinde vergiye tabi bulunmaktadır. 
Bu şekilde yüklenilen vergiler Gelir Vergisi Kanunu 
hükümlerine göre gider veya maliyet olarak dikkate alınır. 
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SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR (KDVK Md.17) 

4 Diğer İstisnalar 

4.3. 
Gelir Vergisi Kanununun 81 inci Maddesi Kapsamındaki İşlemler, Adi Ortaklıkların 

Sermaye Şirketine Dönüşmesi ile Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Yapılan Devir ve 

Bölünme İşlemleri 

• 3065 sayılı Kanunun (17/4-c) maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen 
işlemler ile aynı maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yazılı şartlar dahilinde adi 
ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında yapılan 
devir ve bölünme işlemleri vergiden istisna edilmiştir. Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinde 
gelir vergisine tabi tutulmayacak değer artış kazançları kapsamında yer alan ve mükellefiyeti sona 
eren işletme tarafından yeni işletme veya şirkete devredilen bütün mal ve haklar için düzenlenecek 
faturada KDV hesaplanmaz.  

• Öte yandan, kurumlar vergisi mükelleflerinin devir ve bölünmelerinde KDV hesaplanmaması için bu 
devir ve bölünme işlemlerinin Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında yapılması şarttır. Kurumlar 
Vergisi Kanunu kapsamında yapılmayan devir ve bölünme işlemlerinde yeni şirkete düzenlenecek 
faturada devre konu bütün mal ve hakların bedeli üzerinden, bedel bilinemiyor bulunamıyor ya da 
emsaline göre düşük tespit edilmiş ise 3065 sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca Vergi Usul 
Kanununa göre belirlenecek emsal bedeli veyahut emsal ücreti üzerinden genel hükümler 
çerçevesinde KDV hesaplanır.  

• Bu kapsamda istisna edilen işlemler bakımından 3065 sayılı Kanunun (30/a) maddesi hükmü 
uygulanmayacağı için önceki işletme veya şirketlere ait devreden KDV tutarları yeni işletme 
veya şirketler tarafından mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu yapılır.  
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SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR (KDVK Md.17) 
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4.4. İktisadi İşletmeye Dâhil Olmayan Gayrimenkullerin Kiralanması  

• 3065 sayılı Kanunun (1/3-f) maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların 
kiralanması işlemleri vergiye tabi tutulmuştur. Buna mukabil Kanunun (17/4-d) maddesi ile iktisadi işletmelere 
dâhil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri vergiden istisna edilmiştir.  

• İktisadi işletmelere dâhil olmayan gayrimenkullerin (arazi, bina ve bunlarla birlikte kiralanan mütemmim cüzü ve 
teferruatı, voli mahalleri ve dalyanlar ile gayrimenkul olarak tapu sicilinde tescil edilen hakların) kiralanması 
işlemleri KDV’ye tabi değildir; sadece iktisadi işletmeye dâhil gayrimenkullerin kiralanması işlemi KDV’ye 
tabidir. [Voli mahalli ve dalyanların kiralamasının gayrimenkul kiralaması olmadığına, işletme hakkı kiralaması 
olduğuna ve istisnadan yararlanamayacağına ilişkin özelge bulunmaktadır. (09.11.1998 tarih ve 
B.07.0.GEL.0.53./5317-1483/40043)] 

•  Yukarıda sayılan gayrimenkuller dışında kalan ve Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde sayılan diğer mal 
ve hakların (arama, işletme, imtiyaz hakları ve ruhsatları ve diğer hakların) kiralanması işlemleri iktisadi 
işletmeye dâhil olup olmadığına bakılmaksızın KDV’ye tabi bulunmaktadır.  

• Öte yandan, aynı maddede Sağlık Bakanlığına bağlı hastane, klinik, dispanser, sanatoryum gibi kurum ve 
kuruluşların yapacağı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması 
işlemleri KDV’den istisna edilmiştir.  

Örnek: Sağlık Bakanlığına bağlı bir hastane bünyesindeki otoparkın ya da kantin işletmesinin kiraya verilmesi KDV’den 
istisnadır.  

• Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından 
kiraya verilmesi işlemleri KDV’den istisna edilmiştir. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği 
Yönetmeliğine göre kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemleri 
KDV’den istisnadır 
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4.5. Banka ve Sigorta Muameleleri Kapsamına Giren İşlemler  

• Banka ve sigorta muameleleri vergisinin konusunu, banka ve 
sigorta şirketlerinin Finansal Kiralama Kanununa göre 
yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa 
olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi 
lehlerine aldıkları paralar oluşturmakta; bankerlerin yapmış 
oldukları banka muamele ve hizmetleri dolayısıyla kendi 
lehlerine almış oldukları paralar da aynı verginin kapsamına 
girmektedir. Bu işlemler Kanunun (17/4-e) maddesi ile 
KDV’den istisna edilmiştir.  

• Ayrıca, Türkiye'de banka ve sigorta muameleleri vergisine 
tabi tutulmamış olan yurt dışı kredi işlemlerinin mahiyet 
itibarıyla banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olan 
yurt içi bankacılık hizmetlerinden farksız olduğu açıktır. 
Dolayısıyla, yurt dışı kredi işlemlerinde de Kanunun (17/4-
e) maddesi hükmü uyarınca KDV hesaplanmaz. 

• 3065 sayılı Kanunun (17/4-e) maddesi ile banka ve sigorta 
muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler ile sigorta 
acente ve prodüktörlerinin sigorta muamelelerine ilişkin 
işlemleri KDV’den istisna edilmiştir.  

• 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun "Tanımlar" başlıklı 2 nci 
maddesinde, sigorta acenteleri ve brokerleri aracı olarak 
tanımlanmıştır.  

• Buna göre, sözleşme yapma ve prim tahsil etme yetkisi 
bulunan veya bulunmayan sigorta acenteleri ile sigorta 

brokerlerinin sigorta şirketlerine yaptığı sigorta 
muamelelerine ilişkin işlemleri karşılığı aldığı komisyon 
bedelleri üzerinden KDV hesaplanmaz.  

• Öte yandan, faaliyetleri Kanunun (17/4-e) maddesi uyarınca 
KDV’den müstesna olan sigorta aracıları (sigorta acentesi ve 
brokerler) tarafından işletmelerine ait taşınır ve 
taşınmazların teslimi ve sigorta muamelelerine ilişkin 
olanlar dışındaki hizmetleri KDV’ye tabidir. 

• Bu nedenle, sözü edilen sigorta aracılarının istisna 
kapsamına girmeyen KDV’ye tabi arızi işlemlerinin 
bulunması halinde, bu işlemler sadece işlemin 
gerçekleştiği dönem için bir defaya mahsus olarak 
verilecek 1 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilir. 

• Mükerrer sigorta olarak da tanımlanan reasürans 
işlemlerinde sigorta şirketi, müşteriden aldığı primin bir 
kısmını reasürans şirketine devretmekte ve rizikoyu 
paylaşmaktadır. Bunun sonucu olarak, sigortaya konu 
rizikonun gerçekleşmesi halinde, reasürans şirketi kendi 
üstlendiği riziko ile sınırlı olmak üzere sigorta şirketine 
ödemede bulunmaktadır. Bu işlemler sigorta işleminin 
devamı mahiyetinde olduğundan3065 sayılı Kanunun (17/4-
e) maddesi uyarınca KDV’den müstesnadır. 
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4.6. Darphane ve Damga Matbaası Tarafından Yapılan İşlemler  

• 3065 sayılı Kanunun (17/4-f) maddesi ile Darphane ve Damga Matbaası tarafından yapılan teslim ve hizmetler vergiden istisna 
edilmiştir. 

4.7. 
Değerli Madenler, Kıymetli Taşlar, Değerli Kâğıtlar, Para, Döviz, Menkul Kıymetler, Damga 

Pulu ile Hurda ve Atık Teslimleri  
• 3065 sayılı Kanunun (17/4-g) maddesi ile külçe altın, külçe gümüş, döviz, 

para, değerli kâğıtlar, hisse senedi, tahvil, tahvil (elde edilen faiz gelirleri ile 
sınırlı olmak üzere tahvil [elde edilen faiz gelirleri ile sınırlı olmak üzere 
tahvil satın almak suretiyle verilen finansman hizmetleri dâhil] satın almak 
suretiyle verilen finansman hizmetleri dâhil) varlık kiralama şirketleri 
tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, Türkiye'de kurulu borsalarda işlem 
gören sermaye piyasası araçlarının teslimi KDV’den istisna edilmiştir.  

• Külçe altın, külçe gümüş, döviz, para teslimleri KDV’den istisna olup, hisse 
senedi ve tahvil teslimleri yanında, aynı mahiyette olan kâr ortaklığı belgesi, 
gelir ortaklığı belgesi gibi faiz veya temettü getiren kıymetli evrak teslimleri 
de vergiden müstesnadır.  

• Ancak, altın ve gümüş sikkeler ile altından ve gümüşten mamul eşya 
teslimlerinde, külçe miktarına isabet eden bedel düşüldükten sonraki tutar 
üzerinden KDV hesaplanır. (Özel matrah şekli) 

• Ayrıca, madde ile 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanununda düzenlenen değerli 
kâğıtlar istisna kapsamına alınmıştır. Buna göre 210 sayılı Kanuna ekli 
tabloda yer alan değerli kâğıtların teslimlerinde de KDV uygulanmaz. (Noter 

kağıtları, Pasaportlar, Yabancılar için ikamet tezkereleri, Nüfus cüzdanları, 
Aile cüzdanları, Sürücü belgeleri, Sürücü çalışma belgeleri, Motorlu araç 
trafik belgesi, Motorlu araç tescil belgesi, iş makinesi tescil belgesi, banka 
çekleri, Mavi kart) 

• Hurda veya atık metal, plastik, kâğıt ve cam ile konfeksiyon kırpıntılarının 
teslimlerinde KDV uygulanmaz. İmalathane ya da fabrikalarda, imalat 
sırasında elde edilen metal kırpıntı, döküntü ve talaşların teslimi de bu 
kapsamda vergiden müstesnadır.  

• Ancak hurda metalden elde edilen külçelerin yurt içi teslimleri ve ithali istisna 
kapsamında değerlendirilmez. 

• 3065 sayılı Kanunun (17/4-g) maddesi ile kıymetli taşlardan elmas, pırlanta, 
yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik virconia (zirconia) teslimleri 
de istisna kapsamına alınmıştır. Bu taşların oldukları gibi teslim ve ithalinde 
KDV uygulanmaz.  

• Bu taşları ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış eşyanın teslim ve ithalinde 
özel matrah şekli uygulanır. 
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4.8. Zirai Amaçlı Su Teslimleri ile Arazi Islahına Ait Hizmetler  

• Zirai amaçlı su teslimleri ile köy tüzel kişiliklerince 
köyde ikamet edenlere yapılan ticari amaçlı olmayan 
perakende içme suyu teslimleri, kamu kuruluşları, 
tarımsal kooperatifler ve çiftçi birliklerince yapılan 
arazi ıslahına ait hizmetler KDV’den müstesnadır. 
Dolayısıyla söz konusu teslim ve hizmet bedelleri 
üzerinden KDV hesaplanmaz.  

• Zirai amaçlı su teslimlerinde, istisnanın uygulanması 
açısından suyu teslim edenin statüsünün bir önemi 
yoktur.  

• Perakende içme suyu teslimlerinde ise istisnanın 
uygulanabilmesi için teslimin köy tüzel kişiliği 
tarafından ve köyde ikamet edenlere yapılması şarttır. 
Köylere hizmet götürme birlikleri tarafından içme suyu 
teslimlerinde istisna uygulanması söz konusu olmaz.  

• Arazi ıslahına ait hizmetlerde ise istisnanın 
uygulanabilmesi için, hizmetin, kamu kuruluşları, 
tarımsal kooperatifler ve çiftçi birlikleri tarafından 
yapılması gerekir.  
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4.9. Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler ile Bu Bölgelere İlişkin Yük Taşıma İşleri 

• 3065 sayılı Kanunun (17/4-ı) maddesine göre, serbest bölgelerde 
verilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden 
yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV’den müstesnadır. 

• Söz konusu istisnanın kapsamına, yalnızca serbest bölgede ifa 
edilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden 
yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri girmektedir. İhraç amaçlı 
yük taşıma işleri dışında, yurtiçinden serbest bölgeye verilen 
hizmetler ile serbest bölgeden yurtiçine yönelik olarak verilen 
hizmetler KDV’ye tabidir. 

• Buna göre, serbest bölgeden bir limana veya bir gümrük çıkış 
kapısına ihraç malının taşınması işi KDV’den istisnadır. Serbest 
bölgede üretilecek mamulün üretiminde kullanılacak malların 
yurtiçinden serbest bölgeye, serbest bölgeden bir başka serbest 
bölgeye taşınması da istisna kapsamında değerlendirilecektir. 
Diğer taraftan serbest bölgeden yurtiçine yapılacak taşıma işleri 
ihraç amaçlı yük taşıma işi kapsamında 
değerlendirilmeyeceğinden KDV’ye tabi olacaktır. 

 

• Konuyla ilgili örneklere aşağıda yer verilmiştir.  

• Örnek 1: Serbest bölgede faaliyet gösteren (A) firmasına serbest 
bölgeye gelinerek makine bakım-onarım hizmeti verilmesi 3065 
sayılı Kanunun (17/4-ı) maddesi kapsamında KDV’den istisna 
iken, (A) firmasının serbest bölge dışından araç kiralaması 
KDV’ye tabi bulunmaktadır. 

• Örnek 2: Serbest bölgede faaliyet gösteren (A) A.Ş., serbest 
bölgede üreteceği mallara ilişkin yurtiçinden satın aldığı 
hammaddeleri (B) Nakliyat Ltd. Şti.’ne taşıttırmıştır. (A) A.Ş. bu 
hammaddeleri kullanarak ürettiği malların bir kısmını ihraç 
etmiş, ihraç edilen malların limana kadar taşınması işini de yine 
(B) Nakliyat Ltd. Şti.’neyaptırmıştır. Ürettiği malların kalan 
kısmını da yurtiçine satmış ve söz konusu malları (D) Nakliyat 
A.Ş.’ne taşıttırmıştır. Bu durumda, (B) Nakliyat Ltd. Şti. 
tarafından yapılan taşıma işleri KDV’den istisna olacak, (D) 
Nakliyat A.Ş. tarafından yapılan taşıma işi ise ihraç amaçlı yük 
taşıma işi olmadığından KDV’ye tabi olacaktır. 
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4.9. Serbest Bölgelerde Bölgelere İlişkin Yük Taşıma İşleri 
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4.10. Boru Hattı ile Yapılan Akaryakıt Taşımaları  

• 3065 sayılı Kanunun (17/4-j) maddesine göre, boru hattı ile yapılan yabancı ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin 
taşınması hizmetleri KDV’den müstesnadır.  

• İstisna serbest dolaşıma girmemiş (millileşmemiş) ham petrol, gaz ve ürünlerin boru hattı ile taşınmasında 
uygulanır. Serbest dolaşıma girmiş ürünlerin Türkiye içerisinde taşınması ise genel hükümler çerçevesinde KDV’ye 
tabi tutulur.  

4.11. 
Varlık Yönetim Şirketlerinin Bazı Teslimleri ile Finansal Yeniden Yapılandırma Hükümleri 

Kapsamında Bazı Borçların Teminatını Oluşturan Mal ve Hakların Teslimi  

• 4743 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan varlık yönetim şirketlerinin bankalar, özel finans kurumları ve diğer 
mali kurumlardan devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların 
(müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi ile aynı Kanuna göre finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları 
hükümleri kapsamında yeniden yapılandırılan borçların ödenmemesi nedeniyle bu borçların teminatını oluşturan 
mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi KDV’den müstesnadır.  

Örnek:(A)Varlık Yönetim Şirketi tarafından bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumlardan devralınan 
alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların müzayede yoluyla satışı işleminde, bu mal 
ve hakların alacağa mahsuben (A) tarafından satın alınması ve (A) tarafından alacağa mahsuben satın alınan hak ve 
alacakların üçüncü şahıslara satışı KDV’den istisna tutulacaktır.  

• Varlık yönetim şirketinin devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların 
bedelinin varlık yönetim şirketine ödenmesi şartıyla borçlu tarafından satılması, genel hükümler çerçevesinde 
KDV’ye tabidir. çerçevesinde KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.  
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4.12. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Mal ve Hakların Teslimi  

• Bankalar Kanunu uyarınca; mal ve hakların Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonuna teslimi ile bunların Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu tarafından (müzayede 
mahallinde satışı dahil) teslimi, bu Fonun devraldığı 
alacakların tahsili amacıyla, bunların teminatını 
oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı 
dahil) teslimi ve temettü hariç ortaklık haklarıyla 
yönetim ve denetimleri devralınan şirketlerin 
aktiflerinin Fon alacaklarının tahsili amacıyla 
(müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) teslimi 
KDV’den müstesnadır.  

• Bu istisna, işlem bedelinden Fona intikal eden tutarla 
orantılı olarak uygulanır.  

• Örnek: TMSF’nin,(D) Şirketinin yönetim kurulu 
üyesinden olan alacağının tahsili amacıyla, bu 
alacağın teminatını oluşturan Şirket aktifindeki 
taşınmazların TMSF’ye veya üçüncü kişilere teslimi, 
Kanunun (17/4-m) maddesi kapsamında 
gerçekleştirilmesi kaydıyla işlem bedelinden Fona 
intikal eden tutarla sınırlı olmak üzere KDV’den 
istisna tutulur.  

• Öte yandan, söz konusu taşınmazların satış bedelinden 
TMSF’ye intikal eden kısım düşüldükten sonra kalan bir 
tutar olması halinde, bu tutar üzerinden genel esaslara 
göre KDV hesaplanması gerekir. 

4.13. Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne Verilen Haber Hizmetleri  

• Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne verilen haber hizmetleri KDV’den müstesnadır.  

• İstisna uygulaması adı geçen Genel Müdürlüğe verilen haber hizmetleri ile sınırlı olup, Genel Müdürlüğün diğer 
mal ve hizmet alımlarında genel hükümler çerçevesinde KDV uygulanır. 
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4.14. Gümrüklü Alanlarda Yapılan Bazı Hizmetler  

• 3065 sayılı Kanunun (17/4-o) maddesine göre,gümrük 
antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük 
hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda; ithalat ve 
ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında 
işlem gören mallariçin verilen ardiye, depolama ve terminal 
hizmetleri ile vergisiz satış yapılan işyerlerinin ve bu 
işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin 
kiralanması işlemleri KDV’den müstesnadır.  

• Ancak, istisna kapsamındaki hizmetlerin ifasını 
gerçekleştirmek için (etiketleme, paketleme, istifleme, 
taşıtlara yükleme vb.) üçüncü kişilerden alınan işçilik, iş 
makinesi kiralanması ve vinç hizmetleri ile iş makineleri ve 
taşıtlar için alınan akaryakıt vb. teslimleri, istisna 
kapsamında değerlendirilmeyeceğinden genel hükümler 
çerçevesinde KDV’ye tabidir.  

• Liman ve hava meydanlarında verilen hizmetin; 3065 sayılı 
Kanunun hem (13/b) maddesi hem de (17/4-o) maddesi 
kapsamında istisna olması halinde, bu hizmete ilişkin olarak 
Kanunun (13/b) maddesine göre işlem yapılır.  

• Liman ve hava meydanlarında verilmekle beraber 3065 
sayılı Kanunda yer alan herhangi bir istisna hükmü 

kapsamına girmeyen hizmetler genel esaslara göre KDV'ye 
tabi tutulur.  

• Konuyla ilgili örneklere aşağıda yer verilmiştir.  

• Örnek 1:İthalat işlemine konu bir malın gümrük 
antreposu içerisinde bir yerden bir yere taşınması 
hizmetleri, 3065 sayılı Kanunun (17/4-o) maddesi 
kapsamında KDV’den istisnadır.  

• Örnek 2: Gümrüklü sahada işletme belgesi bulunan 
antrepo işleticisinden yapılacak olan antrepo kiralama 
işlemi 3065 sayılı Kanunun (17/4-o) maddesi kapsamında 
değerlendirilemeyeceğinden, genel hükümler çerçevesinde 
KDV’ye tabi olacaktır.  

• Örnek 3: Gümrük antrepolarında ithalat ve ihracat 
işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem 
gören mallar için verilen yükleme, boşaltma hizmetleri ile 
ithalat ve ihracat işlemlerine konu olması ya da transit 
rejim kapsamında işlem görmesi kaydıyla dökme bakliyat 
ürünlerinin söz konusu yerlerde kepçe ile istifi, 
kamyonlara yüklenmesi, manipülasyonu hizmetleri 
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4.15. 
Hazinenin Taşınmaz Teslimi ve Kiralamaları, İrtifak Hakkı Tesisi, Kullanma İzni ve Ön İzin 

Verilmesi İşlemleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının Arsa ve Arazi Teslimleri ile 

Belediye ve İl Özel İdarelerinin Taşınmaz Satışları 

• Hazinece yapılan taşınmaz teslimi ve kiralamaları, 
irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi 
işlemleri ile TOKİ Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi 
teslimleri KDV’den müstesnadır.  

• Hazine ibaresi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanununa ekli I sayılı cetvelde sayılan kamu 
idarelerini kapsamakta olup, örneğin söz konusu 
cetvelde sayılmayan Üniversiteler ve Belediyeler 
“Hazine” kavramı içerisinde yer almamaktadır. 
Dolayısıyla bunlar tarafından yapılacak taşınmaz teslimi 
ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön 
izin verilmesi işlemleri verginin konusuna girmesi 
halinde bu istisna kapsamında değerlendirilmez.  

• TOKİ’ye tanınan istisna ise bu kurumun yapacağı arsa 
ve arazi teslimleri ile sınırlıdır. TOKİ tarafından arazi 

ve arsa dışında yapılacak taşınmaz teslimleri (konut, 
bina, işyeri, sosyal tesis vb.) ve hizmetlere genel 
hükümler çerçevesinde KDV uygulanır. ürünlerinin söz 
konusu yerlerde kepçe ile istifi, kamyonlara 
yüklenmesi, manipülasyonu hizmetleri KDV’den 
istisnadır.  

• 6770 sayılı Kanunla 3065 sayılı Kanunun (17/4-p) 
maddesine “belediyeler ve il özel idarelerinin 
mülkiyetindeki taşınmazların satışı suretiyle 
gerçekleşen devir ve teslimler” ibaresi eklenmiştir. 

• 3065 sayılı Kanunun (17/4-p) maddesine göre, 
belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki 
taşınmazların satışı (belediye ve il özel idarelerinin 
bünyelerinde oluşan iktisadi işletmelerin taşınmaz 
satışları hariç) KDV’den istisnadır. 
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4.15. 
Hazinenin Taşınmaz Teslimi ve Kiralamaları, İrtifak Hakkı Tesisi, Kullanma İzni ve Ön İzin 

Verilmesi İşlemleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının Arsa ve Arazi Teslimleri ile 

Belediye ve İl Özel İdarelerinin Taşınmaz Satışları (2) 

• Diğer taraftan, bölge sakinlerinin mahalli müşterek 
nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan 
belediyelerin bu amaçları kapsamında yapmış oldukları 
işlemler KDV’nin konusuna girmemekle birlikte, 
belediyelerin ticari, sınai, zirai veya mesleki nitelikteki 
teslim ve hizmetleri 3065 sayılı Kanunun (1/3-g) 
maddesi uyarınca KDV’ye tabidir. 

• Belediyelerin veya il özel idarelerinin bünyesinde bir 
iktisadi işletme oluşması halinde KDV mükellefiyetinin, 
belediye veya il özel idarelerinin adına değil, bunların 
bünyesinde oluşan iktisadi işletme adına tesis edilmesi 
gerekmektedir. Belediye veya il özel idarelerine ilişkin 
mükellefiyet tesisinde, söz konusu iktisadi işletmelerin 
faaliyet konuları dikkate alınacak ve unvanında faaliyet 
konusuna yer verilecektir. 

• Buna göre, belediye ve il özel idarelerinin bünyelerinde 
oluşan iktisadi işletmelerin taşınmaz satışları, 3065 
sayılı Kanunun (17/4-p) maddesindeki istisna 
kapsamında değerlendirilmeyeceğinden, söz konusu 
iktisadi işletmelerin taşınmaz satışlarında genel 
hükümlere göre KDV uygulanacaktır. 
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4.16. İki Tam Yıl Süreyle Sahip Olunan İştirak Hisseleri ve Taşınmazların Satışı  

• 3065 sayılı Kanunun (17/4-r) maddesi uyarınca, 
kurumların aktifinde, en az iki tam yıl süreyle 
bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı 
suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler KDV'den 
müstesna olup, istisna kapsamındaki kıymetlerin 
ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde 
bulundurdukları taşınmaz ve iştirak hisselerinin 
teslimleri ise istisna kapsamı dışındadır.  

• 3065 sayılı Kanunun (17/4-u) maddesi kapsamında 
varlık kiralama şirketlerine ve (17/4-y) maddesi 
kapsamında finansal kiralama şirketleri, katılım 
bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına 
devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerinin, kaynak 
kuruluş ve kiracı tarafından üçüncü kişilere satışına 
ilişkin en az iki tam yıl aktifte bulundurma süresinin 
hesabında, bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin varlık 
kiralama şirketleri, finansal kiralama şirketleri, katılım 
bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının aktifinde 
bulunduğu süreler de dikkate alınır 

• Diğer taraftan madde hükmüne göre, istisna kapsamında 
teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve 
teslimin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla 
giderilemeyen katma değer vergisi, teslimin yapıldığı 
hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi 
matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır.  

• 3065 sayılı Kanunun (17/4-r) maddesi uyarınca yapılan 
teslimlerle ilgili alış ve giderlere ait KDV’nin 
indiriminde ise aşağıdaki şekilde hareket edilir:  

• - İşlemin yapıldığı tarihe kadar indirim yoluyla telafi 
edilen kısım için herhangi bir düzeltme yapılması 
gerekmez.  

• - Satış tarihine kadar indirilemeyen kısım ise indirilecek 
KDV hesaplarından çıkarılarak “İlave Edilecek KDV” 
olarak beyan edilir ve teslimin yapıldığı hesap 
dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının 
tespitinde gider veya maliyet olarak dikkate alınır.  

Hangi kurumlar 

??? 

730 gün 

Ortaklık Payları 
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4.17. Engellilerin Kullanımına Mahsus Araç ve Gereçlerin Tesliminde İstisna  

• 3065 sayılı Kanunun (17/4-s) maddesi uyarınca, engellilerin 
eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak 
üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar 
programlarının teslimi KDV'den müstesnadır. 

• Münhasıran engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük 
yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü 
araç-gereç (örneğin; görme engellilerin kullandıkları baston, 
yazı makinesi, kabartma klavye; ortopedik engellilerin 
kullandıkları tekerlekli sandalye, ortez-protez gibi cihaz ve 
araçlar) ile özel bilgisayar programları istisna kapsamında 
kabul edilir. Binek otomobili ve diğer nakil vasıtalarının ise 
sözü edilen “araç-gereç” kapsamında değerlendirilmesi 
mümkün değildir.  

• Engelliler dışında engelli olmayanlar tarafından da 
kullanılması mümkün olan araç ve gereçlerin teslimi, bu 
istisna kapsamında değildir. 

• İstisna, münhasıran engellilere yapılan teslimlerle sınırlı 
olmayıp, kapsama giren araç ve gereçlerin her safhada 
tesliminde ve ithalinde uygulanır.  

• İstisna kapsamına giren işlemler dolayısıyla yüklenilen 
vergiler mükellefler tarafından indirim konusu yapılır, 
indirim yoluyla telafi edilememeleri halinde ise iade konusu 

yapılır. Bu istisna uygulaması kapsamındaki işlemlerden 
kaynaklanan KDV iade talepleri, Tebliğin (IV/A) bölümünde 
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sonuçlandırılır. 

• Engellilerin kullanımına mahsus araç-gereç teslimlerinden 
kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:  

- Standart iade talep dilekçesi  

- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi  

- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi  

- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu  

- Satış faturaları listesi 

• Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan mahsuben iade 
talepleri, yukarıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması halinde 
miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu 
ve teminat aranmadan yerine getirilir.  

• Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi 
aşmayan nakden iade talepleri vergi vergi inceleme raporu, 
YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade 
talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi,vergi 
inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir. 
Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine 
getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu 
sonucuna göre çözülür. 
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4.17. Engellilerin Kullanımına Mahsus Araç ve Gereçlerin Tesliminde İstisna  

• 3065 sayılı Kanunun (17/4-s) maddesi uyarınca, engellilerin 
eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak 
üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar 
programlarının teslimi KDV'den müstesnadır. 

• Münhasıran engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük 
yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü 
araç-gereç (örneğin; görme engellilerin kullandıkları baston, 
yazı makinesi, kabartma klavye; ortopedik engellilerin 
kullandıkları tekerlekli sandalye, ortez-protez gibi cihaz ve 
araçlar) ile özel bilgisayar programları istisna kapsamında 
kabul edilir. Binek otomobili ve diğer nakil vasıtalarının ise 
sözü edilen “araç-gereç” kapsamında değerlendirilmesi 
mümkün değildir.  

• Engelliler dışında engelli olmayanlar tarafından da 
kullanılması mümkün olan araç ve gereçlerin teslimi, bu 
istisna kapsamında değildir. 

• İstisna, münhasıran engellilere yapılan teslimlerle sınırlı 
olmayıp, kapsama giren araç ve gereçlerin her safhada 
tesliminde ve ithalinde uygulanır.  

• İstisna kapsamına giren işlemler dolayısıyla yüklenilen 
vergiler mükellefler tarafından indirim konusu yapılır, 
indirim yoluyla telafi edilememeleri halinde ise iade konusu 

yapılır. Bu istisna uygulaması kapsamındaki işlemlerden 
kaynaklanan KDV iade talepleri, Tebliğin (IV/A) bölümünde 
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sonuçlandırılır. 

• Engellilerin kullanımına mahsus araç-gereç teslimlerinden 
kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:  

- Standart iade talep dilekçesi  

- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi  

- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi  

- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu  

- Satış faturaları listesi 

• Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan mahsuben iade 
talepleri, yukarıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması halinde 
miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu 
ve teminat aranmadan yerine getirilir.  

• Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi 
aşmayan nakden iade talepleri vergi vergi inceleme raporu, 
YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade 
talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi,vergi 
inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir. 
Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine 
getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu 
sonucuna göre çözülür. 
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4.18. 
Konut Finansmanı Amacıyla Teminat Gösterilen veya İpotek Konulan Konutların Teslimi 

(Mortgage-Tutsat)  

• 3065 sayılı Kanunun (17/4-ş) maddesi uyarınca,2499 
sayılı Sermaye Piyasası Kanununun (38/A) maddesinde 
tanımlanan konut finansmanı amacıyla teminat 
gösterilen veya ipotek konulan konutun, konut 
finansman kuruluşları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 
ipotek finansmanı kuruluşları ya da üçüncü kişilere 
teslimi (müzayede mahallinde yapılan satışlar dahil) ile 
bu şekilde alınan konutun, konut finansman kuruluşları, 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya ipotek finansmanı 
kuruluşları tarafından teslimi (müzayede mahallinde 
yapılan satışı dahil) KDV’den istisna edilmiştir.  

• 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile 2499 sayılı 
Sermaye Piyasası Kanunu yürürlükten kaldırılmış ve 
2499 sayılı Kanuna yapılan atıfların, 6362 sayılı 
Kanunun ilgili maddelerine yapılmış sayılacağı hükme 
bağlanmıştır. Dolayısıyla buradaki atfın da 6362 sayılı 
Kanuna yapılmış sayılması gerekir.  

• İstisna sadece konut finansmanı amacıyla teminat 
gösterilen veya ipotek konulan konutun tesliminde 
uygulanır.  

• Bu kapsamdaki konutların, finansman kuruluşları, Toplu 
Konut İdaresi Başkanlığı veya ipotek finansmanı 
kuruluşları tarafından teslimi de KDV’den istisnadır. Bu 
durumda bu kuruluşların söz konusu konutu hem 
alışlarında hem de satışlarında KDV istisnası uygulanır. 
Örneğin, konut finansmanına konu üzerinde ipotek tesis 
edilmiş olan konutların, ipotek alacaklısı banka 
tarafından ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla satışı 
(müzayede mahallinde yapılan satışlar dâhil) KDV’den 
istisnadır. 

213 www.umitguner.com.tr 



SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR (KDVK Md.17) 

4 Diğer İstisnalar 

4.19. Lisanslı Depoculuk Kapsamındaki İşlemler  

• 3065 sayılı Kanunun (17/4-t) maddesinde ürün senetlerinin ilk teslimi ile ürünü depodan 
çekecek olanlara teslimi arasındaki teslimler, kısmi istisna kapsamına alınmıştır.  

• Buna göre, ürün senedinin ilk tesliminden sonra KDV mükellefleri tarafından tesliminde de 
(ürünü depodan çekecek olanlara teslimi hariç) KDV hesaplanmaz.  

• Öte yandan, aynı maddeye göre, bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından 
Kanunun (30/a) maddesi hükmü uygulanmaz. Buna göre, KDV mükellefiyeti olanlar kısmi 
istisna kapsamına giren bu teslimleri dolayısıyla yüklendikleri vergileri indirim konusu 
yapabilirler, ancak iade olarak talep edemezler. 

• Bkz. : 142 numaralı slayt 
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4.20. Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından Yapılan Devir ve Kiralama İşlemleri  

• 3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin 4 numaralı fıkrasının 6728 sayılı Kanun ile değişik (u) bendi 
uyarınca her türlü varlık ve hakkın, kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla ve sözleşme 
süresi sonunda geri alınması şartıyla varlık kiralama şirketlerine devri ile bu varlık ve hakların varlık 
kiralama şirketlerince kiralanması ve devralınan kuruma devri KDV’den istisna edilmiştir. 

• Diğer taraftan, istisna kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak varlık ve hakların kaynak kuruluşlarca kira 
sertifikası ihracı amacıyla devrinde, kaynak kuruluşlarca istisnaya konu varlık ve hakların iktisabında 
yüklenilen KDV’nin indiriminde; devrin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla telafi edilen kısım 
için herhangi bir düzeltme yapılması gerekmez. Ancak, kaynak kuruluşlarca bu varlık ve hakların 
iktisabında yüklenilen ve devrin yapıldığı döneme kadar indirilemeyen kısım “İlave edilecek KDV” 
olarak beyan edilir ve devrin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının 
tespitinde gider olarak dikkate alınır. 

215 

4.21. Sigorta Tahkim Komisyonu Tarafından Verilen Hizmetler  

• 3065 sayılı Kanunun (17/4-v) maddesine göre3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca 
oluşturulan Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından münhasıran uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak verilen 
hizmetler, KDV’den müstesnadır. Dolayısıyla, Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından bu hizmetlere karşılık alınan 
bedeller üzerinden KDV tahsil edilmez. 
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4.22. 

Finansal Kiralama Şirketleri, Katılım Bankaları ile Kalkınma ve Yatırım Bankalarınca, 6361 sayılı 

Kanun Kapsamında, Taşınır veya Taşınmazların Bizzat Kiracıdan Satın Alınması, Satan Kişilere 

Kiralanması ve Kiralayana Satılması (Sat-Kirala-Geri Al) İşlemi 

• 3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin 4 numaralı fıkrasının 
6728 sayılı Kanun ile değişik (y) bendi uyarınca, 21/11/2012 
tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve 
Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında, finansal kiralama 
şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarınca 
bizzat kiracıdan satın alınıp geri kiralanan her türlü taşınır ve 
taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu kıymetin 
mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek 
olması koşulu ile kiralamaya konu taşınır ve taşınmazların 
kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri işlemi 
KDV’den istisna edilmiştir. 

• Buna göre, finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile 
kalkınma ve yatırım bankalarının 6361 sayılı Kanun 
kapsamında, bir taşınır veya taşınmazı sahibinden satın alıp 
bizzat sahibine geri kiralaması işlemine, söz konusu taşınır ve 
taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya 
devredilecek olması koşulu ile KDV istisnası uygulanır. 

• İstisna, kiralamaya konu taşınır ve taşınmazların satın alınması, 
satan kişilere kiralanması ve tekrar kiralayana devri işlemlerinde 
uygulanacak olup, aynı sözleşme kapsamındaki işlemlerin 
ayrıştırılarak farklı uygulamalara tabi tutulması mümkün 

değildir. 

• 3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin 4 numaralı fıkrasının 
(y) bendinde 6728 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle taşınırlar 
da istisna kapsamına dahil edilmiş olup, finansal kiralama 
şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının 
6361 sayılı Kanun kapsamında, taşınırların sahibinden satın alıp 
bizzat sahibine geri kiralaması işlemlerinde istisna, söz konusu 
değişikliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten (9/8/2016) 
sonra yapılan sözleşmelerde uygulanacaktır. 

• Diğer taraftan, istisna kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak her 
türlü taşınır ve taşınmazların kiracıları tarafından finansal 
kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım 
bankalarına devrinde, kiracılarca istisnaya konu taşınır ve 
taşınmazların iktisabında yüklenilen KDV’nin indiriminde; 
devrin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla telafi edilen 
kısım için herhangi bir düzeltme yapılmaz. Ancak, kiracılarca 
bu taşınır ve taşınmazların iktisabında yüklenilen ve devrin 
yapıldığı döneme kadar indirilemeyen kısım “İlave edilecek 
KDV” olarak beyan edilir ve devrin yapıldığı hesap dönemine 
ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider 
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SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR (KDVK Md.17) 

4 Diğer İstisnalar 

4.23. 
Patentli veya Faydalı Model Belgeli Buluşa İlişkin Gayri Maddi Hakların 

Kiralanması, Devri veya Satılması İşlemleri  

• 3065 sayılı Kanunun (17/4-z) maddesine göre, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun (5/B) maddesi kapsamındaki araştırma ve geliştirme, yenilik ile yazılım faaliyetleri 
neticesinde ortaya çıkan patentli veya faydalı model belgeli buluşa ilişkin gayri maddi hakların 
kiralanması, devri veya satışı KDV’den istisnadır.  

• Söz konusu patentli veya faydalı model belgeli buluşa ilişkin gayri maddi hakların kiralanması, devri 
veya satışının KDV’den istisna tutulabilmesi için bunların 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 
(5/B) maddesi kapsamındaki araştırma ve geliştirme, yenilik ile yazılım faaliyetleri neticesinde elde 
edilmiş olması gerekmektedir. 

• Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından Kanunun (30/a) maddesi hükmü 
uygulanmayacağından, söz konusu işlemler nedeniyle yüklenilen KDV tutarlarının, indirim 
hesaplarından çıkarılmak suretiyle düzeltilmesi gerekmez. 
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SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR (KDVK Md.17) 

4 Diğer İstisnalar 

4.24. Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerine Tanınan İstisna 

• 3065 sayılı Kanunun (17/4-k) maddesine göre; organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması 
amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri KDV'den istisnadır. 

• Organize sanayi bölgesi veya küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla, müteşebbis heyet, kooperatif veya 
diğer isimler altında iktisadi işletmeler oluşturulmaktadır. Bu organizasyonlar, arsayı temin etme, altyapıyı 
tamamlama, işyerlerini inşa etme gibi hizmetlerin tamamını veya bir kısmını yürütmek üzere kurulmaktadır. 

• Sözü edilen organizasyonların sadece arsa teslimleri ile işyeri teslimleri istisna kapsamına alınmıştır. Bu 
organizasyonların yapacakları her türlü hizmetler ile arsa ve işyeri dışındaki teslimlerinin yanı sıra bölge ve site 
dışındaki arsa ve işyeri teslimleri de genel hükümler çerçevesinde KDV'ye tabi olacaktır.  

• 3065 sayılı Kanunun (17/4-k) maddesinde yer alan istisna kapsamındaki arsa teslimine, söz konusu arsa için 
organize sanayi bölgeleri tarafından yapılan ve parsel birim maliyeti içinde yer alan harcamalar da dahil edilir 
05/06/2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 18 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği ile yürürlükten kaldırılan cümle: “Ayrıca bunlara yapılan mal ve hizmet 
satışlarında genel hükümler çerçevesinde vergi uygulanacağı tabiidir.”. 
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SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR (KDVK Md.17) 

4 Diğer İstisnalar 

4.25. 

Varlık ve Hakların Türkiye Varlık Fonu ve Alt Fonlara Devri ile Bu Varlık ve 

Hakların Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Tarafından Yönetilmesi 

Suretiyle Yapılan Teslim ve Hizmetler 

• 26/8/2016 tarihli ve 29813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim 
Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesi uyarınca, sermaye 
piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurtiçinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye 
kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu 
ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek üzere Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi kurulmuştur. 

• 3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin 4 numaralı fıkrasına 6741 sayılı Kanun ile (i) bendi eklenerek, varlık ve 
hakların, Türkiye Varlık Fonu ve alt fonlara devri ile bu varlık ve hakların Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim 
Şirketi tarafından yönetilmesi suretiyle yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisna edilmiştir. 

• Öte yandan, aynı maddeye göre, bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından Kanunun (30/a) 
maddesi hükmü uygulanmaz. Buna göre, KDV mükellefiyeti olanlar bu istisna kapsamındaki işlemleri dolayısıyla 
yüklendikleri KDV’yi indirim konusu yapabilirler, ancak indirim yoluyla telafi edemedikleri KDV’nin iadesini 
talep edemezler. 
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SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR (KDVK Md.17) 

4 Diğer İstisnalar 

4.26. Yurt Dışından Alınan Roaming Hizmetlerinde İstisna 

• 3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin 4 numaralı fıkrasına 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere eklenen 
(ç) bendi ile uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışından alınan roaming hizmetleri ile bu 
hizmetlerin Türkiye’deki müşterilere yansıtılması KDV’den istisna tutulmuştur. 

• Buna göre, 1/1/2018 tarihinden itibaren yurt dışında mobil telefon kullanımlarına ilişkin olarak yurt dışındaki 
GSM operatörleri tarafından Türkiye’de yerleşik GSM operatörüne verilen roaming hizmetleri KDV’den istisna 
olup, bu hizmetler nedeniyle Türkiye’de yerleşik GSM operatörü sorumlu sıfatıyla KDV beyanında 
bulunmayacaktır. 

• Ayrıca, bu hizmetlerin GSM operatörleri tarafından müşterilerine yansıtılması da KDV’den istisna olduğundan, 
GSM operatörleri tarafından müşterilerine düzenlenecek faturalarda yurt dışındaki kullanımlara ilişkin yansıtılan 
roaming bedelleri KDV matrahına dahil edilmez. 
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Not: Verilen roaming hizmetleri ihracat istisnası kapsamında tam istisnadır.  
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İstisnadan Vazgeçme (KDVK Md.18)  

• 3065 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre, vergiden istisna edilmiş işlemleri yapanlar, ilgili 
vergi dairesine yazılı başvuruda bulunarak, belirtecekleri işlem türleri için vergiye tâbi 
tutulmalarını talep edebilirler. Bu talebin dilekçede belirtilen ve dilekçe tarihinden sonra ifa edilen 
işlemlerin tamamını kapsaması şarttır. Şu kadar ki, mükellefiyetin devam etmekte olan işlemlere 
şümulü yoktur.  

• Kamu menfaatine yararlı dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların 
kuruluş amaçlarına uygun olarak işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri teslim ve hizmetlere 
ilişkin istisnalar hariç olmak üzere, 17 nci maddenin (1) ve (2) numaralı fıkralarıyla (3) numaralı 
fıkranın (a) ve (4) numaralı fıkranın (e) bentlerinde yazılı istisnalar hakkında yukarıdaki (1) 
numaralı fıkra hükmü uygulanmaz.  

• İstisnadan vazgeçeceklerin talepleri üzerine, vergi dairesince, vergi mükellefiyetleri talep 
tarihinden itibaren tesis olunur. Bu şekilde mükellef olanlar üç yıl geçmedikçe mükellefiyetten 
çıkamazlar. Mükellefler üç yıllık sürenin bitiminden önce mükellefiyetten çıkma talebinde 
bulunmadıkları takdirde mükellefiyet yeniden üç yıl süre ile uzatılmış sayılır  
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İstisnaların Sınırı (KDVK Md.19) 

• 1. Diğer kanunlardaki vergi muaflık ve istisna hükümleri bu vergi bakımından geçersizdir. Katma 
değer vergisine ilişkin istisna ve muafiyetler ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda 
değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir.  

 

• 2.Uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır. 
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Üçüncü Kısım 

MATRAH, NİSPET VE İNDİRİM 
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Birinci Bölüm Matrah 

• 3065 sayılı Kanunun (20/1)inci maddesinde, teslim ve hizmet 
işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel 
olduğu hükme bağlanmıştır.  

• Bedel deyimi ise Kanunun (20/2) nci maddesinde 
tanımlanmıştır. Buna göre bedel deyimi, malı teslim alan veya 
kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket 
edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun 
alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerle 
sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve 
değerler toplamını ifade etmektedir.  

• Bedelin mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil 
edilebilen menfaat, hizmet ve değerler olması halinde verginin 
matrahı, bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemlerde olduğu 
gibi işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücretidir. 
Aynı şekilde, bedelin emsal bedeline veya emsal ücretine göre 
açık bir şekilde düşük olduğu ve bu düşüklüğün mükellefçe 
haklı bir sebeple açıklanamadığı hallerde de matrah olarak emsal 
bedeli veya emsal ücreti esas alınır.  

• 3065 sayılı Kanunun (20/4)üncü maddesinde, belli bir tarifeye 
göre fiyatı tespit edilen işler ile bedelin biletle tahsil edildiği 
hallerde tarife ve bilet bedeli KDV dahil edilerek tespit olunur 
ve vergi müşteriye ayrıca intikal ettirilmez hükmüne yer 
verilmiştir.  

• Bu hallerde, tarife veya bilet bedeli üzerinden iç yüzde oranı 
uygulanmak suretiyle KDV hesaplanır. Hesaplanan KDV ise 

tarife veya bilet üzerinde ayrıca gösterilmez ancak tarife veya 
bilet üzerinde bedele KDV’nin dahil olduğu belirtilir. Böyle bir 
belirleme olmaması halinde, belirtilen tutar üzerinden KDV 
ayrıca hesaplanır.  

• Perakende satış safhasına kadar olan imalatçı veya toptancı 
safhalarındaki teslimlerde, vergi dahil perakende satış fiyatları 
dikkate alınmaksızın teslim karşılığında tahakkuk ettirilen 
gerçek bedeller üzerinden KDV hesaplanır. Bu malların 
perakende satışını yapanlar, vergi dahil olarak önceden tespit 
edilen fiyatlar üzerinden satış yaparak ayrıca KDV 
hesaplamazlar. Ancak vergili satış bedeline iç yüzde oranı 
uygulamak suretiyle bedele dahil KDV’yi tespit ederek ayırırlar. 
Bu şekilde hesaplanan KDV’den mal alımları sırasında ve sair 
suretle ödenen katma değer vergilerinin indirilebileceği tabiidir. 

• Otobüslerle yapılan şehirlerarası yolcu taşımacılığında, otobüs 
şirketleri, taşımacılık işini başka otobüs sahiplerine yaptırsalar 
bile, kendi adlarına kestikleri bütün biletlerle ilgili KDV’yi 
kendileri beyan ederler. Bilet bedelleri KDV dahil olarak tespit 
edileceğinden, beyan edilecek vergi, iç yüzde yoluyla 
hesaplanacaktır. Öte yandan bağımsız otobüs sahipleri şirkete 
yaptıkları taşıma hizmetinin bedeli üzerinden KDV hesaplarlar 
ve düzenleyip şirkete verdikleri faturalarda ayrıca gösterirler. Bu 
şekilde gösterilen vergi, otobüs şirketleri tarafından yolcu 
biletleri üzerinden hesaplanan KDV’den genel hükümler 
çerçevesinde indirilebilir. 

1 Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Matrah  
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Birinci Bölüm Matrah 

• 3065 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre, ithalatta KDV 
matrahına;  

İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, 
gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın 
gümrük vergisinden muaf veya müstesna olması halinde sigorta ve 
navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde 
malın gümrükçe tespit edilecek değeri,  

İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar,  

Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer 
giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli 
üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler,  

dahil olacaktır.  

• 4458 sayılı Gümrük Kanununun 24 üncü maddesine göre ithal 
eşyasının gümrük kıymeti, eşyanın satış bedeli olup, Türkiye’ye 
ihraç amacıyla yapılan satışta satış bedeli, 27 ve 28 inci maddelere 
göre gerekli düzeltmelerin de yapıldığı, fiilen ödenen veya ödenecek 
fiyattır. 24 üncü maddeye göre belirlenemeyen gümrük kıymeti ise 
sırayla 25 ve 26 ncı madde hükümlerine göre tespit edilir.  

• Madde metninde yer alan, "... gümrük vergisinin kıymet esasına göre 
alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde..." 
ibaresi ancak beyannamenin verilmediği veya verilemediği hallere 
münhasırdır. Bu durumda, ithal edilen malın gümrük vergisine esas 
olan kıymeti yani verginin matrahı, sigorta ve navlun bedelleri dahil 
(CIF) değeridir. Bu değeri tespit etmek için gerekli belgeler 
bulunmadığı takdirde, malın gümrük idaresince resen tayin ve tespit 
olunan değeri, verginin matrahı olur.  

• İthalat KDV matrahı tespit edilirken, yukarıda açıklandığı şekilde 
belirlenen gümrük kıymetine, ithalat sırasında ödenen her türlü vergi, 
resim, harç ve paylar dahil edilir. Bunlar, gümrük vergisi ve belediye 
payı, rıhtım resmi, damga resmi ve benzeri ithalat işlemi nedeniyle 
ortaya çıkan yükümlülüklerdir.  

• Ayrıca, gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer 
giderler ve munzam sigorta ücreti, destekleme ve fiyat istikrar fonu 
ve konut fonuna katılma payları gibi ödemeler ile mal bedeli 
üzerinden hesaplanan ve yine gümrük beyannamesinin tescil tarihine 
kadar oluşan fiyat farkı ve kur farkı gibi ödemeler KDV’nin 
matrahına dahildir.  

• Bu kapsamda, örneğin, ithal edilen eşyanın gümrük antreposuna 
konulduğu tarihten gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar 
geçen süre için ödenen ardiye ücreti üzerinden KDV Kanununun 
(17/4-o) maddesine göre KDV hesaplanmadığından 
vergilendirilmeyen bu tutar, ithalatta KDV matrahına dahil edilir. 
Malın, ithalat işlemi gerçekleştikten sonra da gümrük antreposunda 
kalmaya devam etmesi durumunda gümrük beyannamesinin tescil 
tarihine kadar verilen hizmet için ayrı bir fatura düzenlenebileceği 
gibi antrepodan çekiş sırasında işlem için tek bir fatura da 
düzenlenebilir. Bu durumda gümrük beyannamesinin tescil tarihine 
kadar verilen ardiye hizmet bedeline isabet tutar, fatura üzerinde 
ayrıca gösterilir ya da “İşlem bedelinin … TL’si gümrük 
beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen hizmet bedeline aittir.” 

şeklinde bir açıklama yapılır.  

2 İthalatta Matrah  
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Birinci Bölüm Matrah 

• 3065 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükmüne göre,ikametgahı, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de 
bulunmayanlar tarafından yabancı ülkelerle Türkiye arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılıkta şahıs 
ve ton başına kilometre itibarıyla yurt içi emsaller göz önüne alınmak suretiyle matrah tespitine Maliye 
Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Ancak uluslararası taşımacılık işi, 84/8889 sayılı Kararname ile bütünüyle istisna 
kapsamına alındığından, böyle bir belirleme yapılmamıştır.  

3 Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımalarında Matrah  

4 Özel Matrah Şekilleri 

3065 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde, bazı teslim ve hizmetlerin matrahlarının tespiti açısından özel 

düzenleme getirilmiştir.  

 

Münhasıran vergisi önceki safhalarda beyan edilerek ödenen özel matrah şekline tabi işlemlerle uğraşan 

mükelleflerin, KDV mükellefiyetleri tesis edilmez. Ancak, bu kapsamda işlem yapan ve başka işlemleri 

nedeniyle KDV mükellefi olanlar, özel matrah şekline tabi işlemlerini de beyannamelerinin “Sonuç Hesapları” 

kulakçığındaki “Özel Matrah Şekline Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel” satırında gösterirler.  

 

Öte yandan, 3065 sayılı Kanunun (23/g) maddesi ile Maliye Bakanlığı özel matrah şekilleri tespit etmeye yetkili 

kılınmıştır.  

Bu düzenlemelere göre özel matrah şekli tespit edilen işlemler aşağıda açıklanmıştır.  
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Birinci Bölüm Matrah 
4 Özel Matrah Şekilleri 

4.1. Şans Oyunları, Profesyonel Gösteriler ve Açık Artırmalar  

• Spor-Toto oyununda ve Milli Piyango dahil her türlü piyangoda, oyuna ve piyangoya katılma bedeli; at yarışları ve 
diğer müşterek bahis ve talih oyunlarında bu yarış ve oyunlara katılma karşılığında alınan bedel ile bunların icra 
edildiği mahallere giriş karşılığında alınan bedel; profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile 
profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalar tertiplenmesi ve gösterilmesinde 
bunların icra edildiği mahallere giriş karşılığında alınan bedel ile bu mahallerde yapılan teslim ve hizmetlerin 
bedeli; gümrük depolarında ve müzayede salonlarında yapılan satışlarda kesin satış bedeli ile 5300 sayılı Tarım 
Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü 
depodan çekecek olanlara tesliminde, senedin en son işlem gördüğü borsada oluşan değeri KDV’nin matrahıdır.  

4.2. Altın ve Gümüşten Mamul Eşya Teslimleri  

• 3065 sayılı Kanunun (17/4-g) maddesi gereğince külçe altın ve gümüş teslimleri dahilde ve ithalde 
KDV’den istisna edilmiştir. Ancak, altından ve gümüşten mamul veya altın veya gümüş ihtiva eden 
ziynet eşyaları ile sikke altınların ve gümüşlerin teslim ve ithali KDV’ye tabi bulunmaktadır.  

• Söz konusu mamullerin teslim ve ithalinde ise matrah, 3065 sayılı Kanunun (23/e) maddesi gereğince 
3065 sayılı Kanunun (23/g) maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak , külçe altın 
veya gümüş bedeli düşüldükten sonra kalan miktardır.  

• Külçe altından (hurda altın dahil) altın mamulü veya altın ihtiva eden eşya imalatı ile uğraşanların 
yaptıkları işler karşılığında aldıkları ücretler üzerinden ayrıca KDV hesaplayacakları tabiidir.  
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4.3. Gazete, Dergi ve Benzeri Periyodik Yayınlar  

• Gazete, dergi ve benzeri periyodik yayınların 
satışlarında perakende safhaya ait KDV, doğrudan 
perakendeci bayiye satış yapan başbayiler tarafından, 
bu safhanın karını da ihtiva edecek şekilde hesaplanıp 
ödenir. Bu durumda, sözü edilen yayınların perakende 
satış fiyatları vergili olarak tespit edilip üzerlerine tek 
tutar halinde yazılır.  

• Perakendeci bayiye satış yapanlar iç yüzde yoluyla 
vergiyi hesaplar ve beyan ederler.  

• Bu yayınların perakende satışını yapan gazete bayileri, 
kendi satışlarında vergi uygulamaz, KDV beyannamesi 
veriyorlarsa bu neviden satışlarını beyannameye dahil 
etmezler. Perakendecilerin tüketiciye satışta vergili fiyat 

üzerinden yapacakları indirimler vergi hesabında 
dikkate alınmaz. Öte yandan bu yayınların, 
perakendeciye doğrudan satış yapılan safhaya kadar 
olan (bu safha dahil) teslimleri 3065 sayılı Kanunun 
genel hükümlerine göre vergilendirilir.  

• Perakendeci safhanın özel matrah şekillerine göre 
vergilendirildiği hallerde, iadeler, 3065 sayılı Kanunun 
35 inci maddesindeki hükümlere göre işlem görür. 
Perakendecilerin iadeleri, vergili alış bedeli üzerinden 
gerçekleştirilir, geri alınan bu mallarla ilgili KDV, 
perakendecinin vergisini hesaplayıp beyan etmekle 
yükümlü satıcı tarafından düzeltme konusu yapılır.  

 

4.4. Tütün Mamulü Teslimleri  

• Perakendeci bayiler tarafından yapılan tütün mamullerinin satışlarına ait KDV, bayilere satış yapan mükellefler 
tarafından bayilerin kârını da ihtiva edecek şekilde hesaplanıp bayilere teslimin yapıldığı dönemde beyan edilir.  

• Bu maddeleri satın alan bayilerce KDV açısından her hangi bir işlem yapılmaz, bayiler bu satışlarına ilişkin olarak 
düzenledikleri fatura ve benzeri vesikalarda da KDV’yi göstermezler.  
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4.5. Belediyeler Tarafından Yapılan Şehir İçi Yolcu Taşımacılığı  

• 3065 sayılı Kanunun (23/g) maddesi hükmünün verdiği 
yetkiye dayanılarak, belediyeler tarafından yapılan şehir 
içi yolcu taşımacılığında kullanılan biletlerin ve 
kartların bayiler tarafından satışında, özel matrah 
şekline göre vergileme yapılması uygun görülmüştür.  

• Buna göre, belediyeler ve bağlı işletmeleri tarafından 
yapılan şehiriçi yolcu taşımacılığında (metro dahil) 
kullanılan bilet ve kartların, bu işletmeler dışındaki 
bayiler tarafından yolculara satışına ilişkin KDV, 
bayinin satış bedeli üzerinden iç yüzde oranına göre 

hesaplanarak belediyelere bağlı işletmelerce beyan 
edilir.  

• Bayiler, bu şekilde bilet veya kart satışları için ayrıca 
vergi hesaplamazlar. Özel matrah şekline göre 
vergilendirilen bilet ve kart satışları dışında KDV’ye 
tabi başka faaliyetleri olmayan bayilerin KDV 
mükellefiyeti tesis ettirmelerine gerek 
bulunmamaktadır.  

4.6. Ön Ödemeli Elektronik Haberleşme Hizmetleri 

• 3065 sayılı Kanunun (23/g) maddesinin Maliye Bakanlığı'na verdiği yetkiye dayanarak, GSM operatör şirketleri 
tarafından sunulan cep telefonu konuşma hizmetlerinden faydalanmak üzere çıkarılan ön ödemeli hazır kartlar da 
dahil olmak üzere, bütün telefon kartı ve jeton satışlarının özel matrah şekline göre vergilendirilmesi uygun 
görülmüştür.  

• Buna göre, perakendeci bayiler tarafından yapılan telefon kartı ve jeton satışlarına ait KDV’nin bayi karına isabet 
eden KDV’yi de ihtiva edecek şekilde perakendeci bayilere telefon kartı ve jeton teslimi yapan kuruluşlar 
tarafından beyan edilmesi gerekmektedir.  

• Bu durumda bayiler belirtilen kapsamdaki telefon kartı ve jeton satışları için ayrıca vergi hesaplamazlar.  

229 www.umitguner.com.tr 



Birinci Bölüm Matrah 
4 Özel Matrah Şekilleri 

4.7. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Tarafından Araç Plakaları ile Basılı Evrakın Teslimi  

• 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 131 inci 
maddesi gereğince, araç plakaları ile sürücü kurslarında 
kullanılanlar dahil bir kısım evrakın basımı Türkiye 
Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından 
yaptırılmaktadır. Federasyon, basımını sağladığı araç 
plakaları ve belgeleri ihtiyaç sahiplerine bedeli 
karşılığında satılmak üzere kendisine bağlı Odalara 
göndermektedir.  

• 3065 sayılı Kanunun (23/f) maddesinin Maliye 
Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, 2918 sayılı 
Kanunun 131 inci maddesinde belirtilen araç plakaları 
ile basılı evrakın tesliminde özel matrah şekli 
uygulanması uygun görülmüştür  

• Buna göre, araç plakaları ve basılı evrakın Federasyon 
tarafından kendisine bağlı Odalara tesliminde, bunların 
ilgili mevzuatına göre belirlenen nihai satış fiyatı 
üzerinden hesaplanan KDV Federasyon tarafından 
beyan edilir ve genel hükümler çerçevesinde vergi 
dairesine ödenir. Plaka ve belgelerin ihtiyaç sahiplerine 

satışını yapan Odalar ise bu satışlarla ilgili olarak ayrıca 
KDV hesaplamazlar.  

• Öte yandan, araç plakalarının ve basılı evrakın 
Federasyon tarafından bağlı Odalara tesliminde 
kullanılan evrak tevzi listesi ile söz konusu plaka ve 
basılı evrakın Federasyon tarafından Odalara, Odalar 
tarafından da ihtiyaç sahiplerine satışı sırasında 
düzenlenen gelir makbuzlarının, faturada/sevk 
irsaliyesinde bulunması gereken asgari bilgileri ihtiva 
etmesi kaydıyla, "fatura ve benzeri belge" olarak kabul 
edilmesi, Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 257 nci 
maddesinin birinci fıkrasının Bakanlığımıza verdiği 
yetkiye dayanılarak uygun görülmüştür.  

• Buna göre; 3065 sayılı Kanunun (29/1-a) ve 53 üncü 
maddeleri gereğince, gelir makbuzlarında yer alan 
toplam bedel üzerinden iç yüzde yoluyla hesaplanan 
KDV, plaka ve basılı evrakı satın alan indirim hakkına 
sahip KDV mükellefleri tarafından, genel hükümlere 
bağlı kalmak şartıyla indirim konusu yapılabilir.  
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4.8. Kıymetli Taş Teslimleri 

• 3065 sayılı Kanunun 6552 sayılı Kanunla değişik 
(17/4-g) maddesi ile kıymetli taşların (elmas, pırlanta, 
yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 6/12/2012 
tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre 
Türkiye'de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, 
borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el 
değiştirmesi KDV'den istisna tutulmuştur. Kıymetli 
taşların bu durumlar dışındaki teslimlerinde ise genel 
hükümlere göre KDV uygulanır. 

• Buna göre, kıymetli taşların KDV istisnası kapsamına 
giren ilgili mevzuatına göre borsaya bildirilmek 
kaydıyla borsa üyeleri arasında borsa dışındaki 
teslimlerinde Kanunun (23/g) maddesinin verdiği yetki 
çerçevesinde özel matrah şekli uygulanması uygun 
görülmüştür. 

• İstisna kapsamına alınan kıymetli taşları ihtiva eden 
veya bu taşlardan yapılmış eşya teslimlerinde KDV 
matrahı, teslim bedelinden kıymetli taş bedeli 
düşüldükten sonra kalan tutar olarak tespit edilecektir. 
Kıymetli taş bedeli olarak Borsa İstanbul Elmas ve 
Kıymetli Taşlar Piyasasında oluşan fiyat esas alınır. 

• Düzenlenecek faturada, eşyanın KDV hariç satış bedeli 
ile kıymetli taşın cins, adet, kırat ve bedeli ayrıca yer 
alacaktır. 
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4.9. İkinci El Araç ve Taşınmaz Ticareti 

• 3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) 
maddesine göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz 
ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi 
olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında 
yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik 
yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya 
taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra 
kalan tutardır. 

• KDV mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV 
ödenmeksizin alınan ikinci el motorlu kara taşıtları ile 
taşınmazların satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile 
satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. KDV 
hesaplanarak alınan ikinci el motorlu kara taşıtları ile 
taşınmazların teslimlerinde ise özel matrah uygulanmayacağı 
tabiidir. 

• Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz 
teslimlerinde özel matrah uygulaması yalnızca ikinci el 
motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden 
mükellefler tarafından uygulanacaktır. 

• İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenler, 
13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında 
Yönetmelik kapsamında işletmesi adına yetki belgesi alan 

tacirler ile esnaf ve sanatkârlardır. İkinci el motorlu kara taşıtı 
ticareti ile iştigal etmekle birlikte henüz yetki belgesi almamış 
olanlar, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında 
Yönetmeliğe göre yetki belgesi alınması için verilen süre ile 
sınırlı olmak üzere yetki belgesi olmaksızın, özel matrah 
uygulayabilirler. 

• Taşınmaz ticareti ile iştigal edenler, 5/6/2018 tarihli ve 30442 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti 
Hakkında Yönetmelik kapsamında yetki belgesi alan ticari 
işletmeler ile esnaf ve sanatkârlardır. Taşınmaz ticareti ile 
iştigal etmekle birlikte henüz yetki belgesi almamış olanlar, 
Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe göre yetki belgesi 
alınması için verilen süre ile sınırlı olmak üzere yetki belgesi 
olmaksızın, özel matrah uygulayabilirler. 

• Verilen süre içinde yetki belgesini almamış olanlar ile yetki 
belgesi almaksızın ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz 
ticareti ile iştigal edenlerin ikinci el motorlu kara taşıtı veya 
taşınmaz teslimlerinde özel matrah uygulanmaz. 

• İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz teslimlerinde özel 
matrah uygulanabilmesi için, araç veya taşınmazın basit tadil, 
bakım ve onarım işlemleri dışında vasfında esaslı değişiklik 
yapılmaması gerekmektedir. 
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4.9. İkinci El Araç ve Taşınmaz Ticareti (2) 

• Örnek 1: İkinci el araç alım satım faaliyeti ile iştigal eden (A) 
Otomotiv Ltd. Şti., KDV mükellefi olmayan Bay (B)’den 
32.000 TL’ye ticari araç satın almıştır. (C) Servis A.Ş.den 
hizmet almak suretiyle, satın alınan aracın yıllık bakımı 
yaptırılmış ve otomobile çelik jant taktırılmıştır. Bu hizmetin 
karşılığı olarak (C) Servis A.Ş.ye 5.000 TL+900 TL KDV 
ödenmiştir. Daha sonra söz konusu otomobil KDV hariç 40.000 
TL’ye satılmıştır. KDV mükellefi olmayan Bay (B)’den satın 
alınan araca yıllık bakım yaptırılması ve çelik jant taktırılması, 
otomobilin vasfında esaslı bir değişiklik oluşturmadığından, 
söz konusu aracın satışında özel matrah uygulanacak ve alış 
bedeli olan 32.000 TL düşülmek suretiyle 8.000 TL özel matrah 
üzerinden (8.000 x 0,18 =) 1.440 TL KDV hesaplanacaktır. 
Ayrıca taşıtın yıllık bakımı ile çelik jant takılmasına ilişkin (C) 
Servis A.Ş.ye ödenen 900 TL KDV, (A) Otomotiv Ltd. Şti. 
tarafından indirim konusu yapılabilecektir. 

• Söz konusu aracın, KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listenin 9 uncu 
sırasında tanımlanan binek otomobillerinden olması 
durumunda, özel matrah üzerinden %1 oranında KDV 
uygulanacağı tabiidir. 

• Örnek 2: İkinci el araç alım satım faaliyeti ile iştigal eden Bay 
(A), KDV mükellefi olmayan Bay (B)’den 1978 model 
kullanılamaz halde bulunan bir aracı 10.000 TL bedelle satın 

almıştır. (C) Servis A.Ş.den hizmet almak suretiyle, söz konusu 
aracın motoru dahil birçok parçası değiştirilmek suretiyle 
yenilenmiş ve (C) Servis A.Ş.ye 20.000 TL+3.600 TL KDV 
ödenmiştir. Yenilenen araç Bay (A) tarafından KDV hariç 
40.000 TL’ye satılmıştır. Söz konusu aracın motor dahil birçok 
parçasının değiştirilmek suretiyle yenilenmesi, taşıtın vasfında 
esaslı bir değişiklik oluşturduğundan söz konusu aracın 
tesliminde özel matrah uygulanmayacak, toplam satış bedeli 
olan 40.000 TL matrah üzerinden KDV hesaplanacaktır. Diğer 
taraftan, aracın yenilenmesine ilişkin (C) Servis A.Ş.ye ödenen 
3.600 TL KDV, Bay (A) tarafından indirim konusu 
yapılabilecektir. 

• Örnek 3: Taşınmaz alım satımı ile iştigal eden (A) Emlak 
Danışmanlık A.Ş. KDV mükellefi olmayan gerçek kişiden 
almış olduğu işyerinin boyasını ve su tesisatını yenileyerek 
satmıştır. İşyerinin boyası ve su tesisatının yenilenmesi, 
işyerinin vasfında esaslı bir değişiklik oluşturmadığından (A) 
Emlak Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan işyeri tesliminde 
özel matrah uygulanacaktır. 

• Örnek 4: (A) Mobilya İmalat, Turizm A.Ş. 3 yıl önce yatırım 
amaçlı almış olduğu arsayı (B) Konut Yapı Kooperatifine 
satmıştır. (A) Mobilya İmalat, Turizm A.Ş.nin faaliyet konusu 
taşınmaz ticareti olmadığından arsa tesliminde özel matrah 
uygulanmayacaktır. 
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• 3065 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre; aşağıda yazılı 
unsurlar KDV matrahına dahildir:  

a) Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından 
yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri.  

b) Ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider 
karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi 
unsurlar.  

c) Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile 
servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü 
menfaat, hizmet ve değerler.  

• 3065 sayılı Kanunun (24/b) maddesinde, “ambalaj 
giderleri” matraha dahil olan unsurlar arasında 
sayılmaktadır. Ancak geri verilmesi mutat olan boş kaplara 
ilişkin depozitolar teminat niteliği taşıdığından, boş kaplara 
ait depozitoların KDV matrahına dahil edilmeyeceği açıktır.  

• Geri verilmesi mutat boş kap niteliğinde olup da teslim 
hükümlerine uygun bir devir işleminin söz konusu olduğu 
veyahut kapların geri dönmeyeceğinin kesinlik kazandığı 
hallerde ise depozitolar, artık teminat niteliğini kaybedip satış 
bedeli içerisinde değerlendirilmesi gereken bir unsur niteliğini 
kazanacağından KDV matrahına dahil edilir.  

• 3065 sayılı Kanunun (24/c) maddesine göre, teslim ve 
hizmet işlemlerine ait faturada ayrıca gösterilen vade 
farkları matraha dahil edilir ve işlemin tabi olduğu KDV 

oranı üzerinden vergilendirilir.  

• Öte yandan, vadeli işlemlerde bedelin zamanında ödenmemesi 
nedeniyle ortaya çıkan yeni vade farkları da vadeli satışa konu 
teslim ve hizmete ilişkin matrahın bir unsuru olduğundan, bu 
vade farklarının ayrıca fatura edilmesi ve vadeli satışa konu 
teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemlerin tabi olduğu 
oran üzerinden KDV hesaplanarak, vade farkı faturasının 
düzenlendiği döneme ilişkin beyannamede beyan edilmesi 
gerekmektedir.  

• Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade 
edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi 
doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi 
halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur farkı esas itibarıyla 
vade farkı mahiyetinde olduğundan, matrahın bir unsuru 
olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.  

• Buna göre, teslim veya hizmetin yapıldığı tarih ile bedelin 
tahsil edildiği tarih arasında ortaya çıkan lehte kur farkı için 
satıcı tarafından fatura düzenlenmek ve faturada gösterilen kur 
farkına, teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için 
geçerli olan oran uygulanmak suretiyle KDV hesaplanır.  

• Bedelin tahsil edildiği tarihte alıcı lehine kur farkı oluşması 
halinde, kur farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir 
fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran 
üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.  

• Yıl sonlarında ve geçici vergi dönemlerinde, Vergi Usul 
Kanunu uyarınca yapılan değerlemeler sonucu oluşan kur 
farkları üzerinden KDV hesaplanmaz.  

234 www.umitguner.com.tr 



Birinci Bölüm Matrah 
6 Matraha Dâhil Olmayan Unsurlar  

• 3065 sayılı Kanunun (25/a) maddesiile teslim ve hizmet 
işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen fatura ve benzeri 
vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki 
iskontoların, KDV matrahına dâhil olmadığı hükme 
bağlanmıştır. 

• Buna göre, faturanın düzenlenmesini gerekli kılan mal 
teslimi veya hizmet ifasına bağlı olarak yapılan iskonto, 
aynı faturada yer alması ve ticari teamüllere uygun miktarda 
olması şartlarına bağlı olarak KDV matrahına dahil edilmez. 

• Bu iki şartın bir arada bulunmaması halinde iskontoların 
matrahtan indirilmesine imkân bulunmamaktadır. 

• Bu nedenle, satılan mal ya da yapılan hizmet karşılığında 
düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilmeyip 
sonradan ya da yılsonlarında iskonto yapıldığının bir 
dekontla bildirilmesi veyahut ticari teamülleri aşan bir 
miktarda iskonto yapılması hallerinde, yapılan ya da 
bildirilen iskontolar bu bent hükmünden yararlanamaz. 

• 3065 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile KDV matrahında 
çeşitli sebeplerle değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye 
tabi işlemleri yapmış olan mükelleflerin, bunlar için 

borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan 
mükelleflerin ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin 
mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu 
dönem içinde düzeltebilmelerine imkân sağlanmıştır. 

• Ciro Primi: Fatura ve benzeri belgelerde ayrıca 
gösterilmeyip, yıl sonlarında, belli bir dönem sonunda ya da 
belli bir ciro aşıldığında (satış primi, hâsılat primi, yıl sonu 
iskontosu gibi adlarla) yapılan iskontolar esas itibarıyla, asıl 
işleme ilişkin KDV matrahının değişmesi sonucunu 
doğurmaktadır. Dolayısıyla, KDV matrahında değişiklik 
vuku bulduğu bu gibi durumlarda 3065 sayılı Kanunun 35 
inci maddesine göre düzeltme yapılması gerekmektedir. 

• Bu itibarla, fatura ve benzeri vesikalarda gösterilmeyip belli 
bir dönem sonunda ya da belli bir ciro aşıldığında yapılan 
iskontolar nedeniyle KDV matrahında değişiklik vuku 
bulduğu hallerde düzeltme işlemi, alıcı tarafından satıcı 
adına bir fatura ve benzeri belge düzenlenmek ve bu amaçla 
düzenlenecek belgede, KDV matrahında değişikliğe neden 
olan iskonto tutarına ilk teslim veya hizmetin yapıldığı 
tarihte bu işlem için geçerli olan KDV oranı uygulanmak 
suretiyle yapılacaktır. 

6.1. İskontolar 

235 www.umitguner.com.tr 



Birinci Bölüm Matrah 
6 Matraha Dâhil Olmayan Unsurlar  

• 3065 sayılı Kanunun (25/b) maddesi hükmüne göre, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi 
işlemler üzerinden hesaplayarak, düzenledikleri fatura ve benzeri vesikalar üzerinde 
gösterdikleri KDV vergi matrahına dahil edilmez. 

6.2. Hesaplanan KDV 

6.3. Özel İletişim Vergisi 

• 6802 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde, bu verginin KDV matrahına dahil edilmeyeceği 
hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca özel iletişim vergisi mükellefleri tarafından 
düzenlenen faturalarda hesaplanan özel iletişim vergisi KDV matrahına dahil edilmez. 

• Ancak, özel iletişim vergisi mükellefi olmayanların kendilerine yapılan teslim ve hizmetler 
nedeniyle hesaplanan özel iletişim vergisini, KDV matrahından indirmeleri söz konusu 
değildir. 
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Birinci Bölüm Matrah 
7 Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti 

• 3065 sayılı Kanunun 27 nci maddesine göre bedeli 
bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, 
menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması 
halinde matrah, işlemin mahiyetine göre emsal bedeli 
veya emsal ücretidir. 

• Emsal bedeli ve emsal ücreti Vergi Usul Kanununun 267 
nci maddesi hükmüne göre tespit olunur. 

• Bedelin emsal bedeline veya emsal ücretine göre açık bir 
şekilde düşük olduğu ve bu düşüklüğün mükellefçe haklı 
bir sebeple açıklanamadığı hallerde de matrah olarak 
emsal bedeli veya emsal ücreti esas alınır. 

• KDV uygulaması bakımından emsal bedelinin tayininde 
genel idare giderleri ve genel giderlerden mamule düşen 
hissenin bedele katılmasının mecburi olduğu Kanunun 
27 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilmiştir. 

• Vergi Usul Kanununun 275 inci maddesinde ise genel 
idare giderlerinden imal edilen emtianın maliyetine pay 
verilip verilmemesi hususu, mükelleflerin ihtiyarına 
bırakılmıştır. 

• Ancak KDV uygulaması açısından mükellefler, imal 
ettikleri emtiada emsal satış bedellerini, maliyet bedeli 
esasına (Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesinin 
ikinci sırasına) göre tayin ettikleri takdirde, genel 
idare giderlerinden mamule düşen hisseyi emsal satış 
bedeline dâhil edebilir. 

• Serbest meslek faaliyetleri için ilgili meslek 
teşekküllerince tespit edilmiş bir tarife varsa, hizmetin 
bedeli, bu tarifede gösterilen ücretten düşük olamaz. 

• Örnek: Türkiye Barolar Birliği tarafından belli bir 
dava türüne ilişkin olarak tespit edilen vekâlet 
ücreti 5.000 TL ise bu hizmeti ifa eden bir avukatın 
serbest meslek makbuzunda gösterilen KDV 
matrahı 5.000 TL den az olamaz. 

• Arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin bedelin tespitinde, 
müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut veya 
işyerinin, Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesinin 
ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaki maliyet bedeli 
esasına göre belirlenen tutarı esas alınır. 
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İkinci Bölüm Oran 

• 3065 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre, KDV oranı, vergiye tabi her bir işlem için (% 10) olup, Bakanlar Kurulu bu 
oranı, dört katına kadar artırmaya, (% 1)'e kadar indirmeye, bu oranlar dâhilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların 
perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir. 

• Bakanlar Kuruluna verilen yetkiye dayanılarak mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranlarını belirleyen2007/13033 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesiyle mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak KDV oranları, söz konusu 
Kararnameye; 

- Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için  (% 18), 

- Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için (% 1) 

- Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için (% 8), 

• olarak tespit edilmiştir. 

• İndirimli orana tabi olan işlemle genel orana tabi işlemlerin birlikte yapılması halinde, bu işlemlere tekabül eden bedel, 
toplam bedelden ayırt edilerek her işlem grubuna o gruba ait vergi oranı uygulanır. Böyle bir ayrımın yapılamaması 
halinde, KDV hesaplanmasında işlem grubu içerisindeki en yüksek KDV oranı esas alınır. 
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İndirimli Orana Tabi Bazı Mal ve Hizmetler  

Konut Teslimleri ve İnşaat Taahhüt İşeri %1,%8,%18 Bkz: slayt 28-29 

Finansal Kiralama İşlemleri 
İşleme konu malın tabi olduğu 

oran 

Toptancı Hallerinde Faaliyet Gösterenler 

Tarafından Yapılan Teslimler 
1% 

Yiyecek ve İçecek Sunulan Yerler %8 ya da %18 

Geceleme Hizmetleri %8 ya da %18 

Fason tekstil ve Konfeksiyon İşleri %8 ya da %18 
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İndirimli KDV Oranına Tabi İşlemlerde İade Uygulamasında Sınır  
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İndirimli oran kapsamında yer almakla birlikte verginin konusuna girmeyen veya KDV’den istisna edilen işlemler dolayısıyla 
yüklenilen vergiler İndirimli KDV Oranına Tabi İşlemlerde İade Uygulaması kapsamında değerlendirilmez. 

Buna göre indirimli oran kapsamındaki işlemlerden; 

• KDV’nin konusuna girmeyenler KDV beyannamesine dâhil edilmez, 

• Kısmi istisna kapsamına girenler dolayısıyla yüklenilen vergilerin indirim ve iadesi söz konusu olmadığından, 
yüklenilen bu vergiler işin mahiyetine göre gider veya maliyet olarak dikkate alınır, 

• Tam istisna kapsamına girenler (ihraç kaydıyla teslimler hariç) dolayısıyla yüklenilen vergilerden indirim yoluyla 
telafi edilemeyenler ise ilgili işleme ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde iade edilir. 

YIL Tutar 

2012 15.800 TL 

2013 17.000 TL 

2014 17.700 TL 

2015 19.500 TL 

2016 20.600 TL 

2017 10.000 TL 

2018 11.400 TL 

İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu 
yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır yıllar itibariyle aşağıda yer almaktadır. 
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İndirimli orana tabi işlemleri bulunan mükellefler, bu işlemleri nedeniyle yüklendikleri ve indirim yoluyla telafi edemedikleri 
için yılı içinde mahsuben iadesini talep edecekleri KDV tutarını aylar itibarıyla ve kümülatif olarak hesaplarlar. İade talebinin, 
ilgili vergilendirme dönemleri itibarıyla indirimli orana tabi tüm işlemleri kapsaması gerekmekte olup, işlemlerin ayrıştırılıp 
sadece bir kısmına yönelik hesaplama yapılması ve bu şekilde iade talep edilmesi mümkün değildir. 

Hesaplama aşağıdaki şekilde yapılacaktır: 

• Hesaplamaya her yılın Ocak ayı itibarıyla başlanır. Ay içindeki iade hakkı doğuran işlemin bünyesine giren vergiden, işlem dolayısıyla 
(% 1) veya (% 8) oranı uygulanarak hesaplanan KDV düşülür ve ay içi itibarıyla “iadeye esas KDV” tutarına ulaşılır. Bu tutar Ocak ayı 
devreden KDV tutarı ile karşılaştırılır. Karşılaştırmada devreden vergi tutarı olarak,  şayet aynı dönemde iade talep edilmiş ise iadesi 
talep edilen tutar düşülmeden önceki devreden vergi tutarı dikkate alınır. Beyannamede sonraki döneme devreden vergi yer almıyorsa 
o dönem için dönem sonu iade hesabı “sıfır” kabul edilir. Sonraki döneme devreden vergi mevcutsa ve iadeye esas KDV tutarını 
(yüklenilen KDV - hesaplanan KDV farkı) aşıyorsa iadeye esas KDV tutarı, aşmıyorsa devreden vergi tutarı “İade Edilebilir KDV” 
olarak kabul edilir. Bu tutar ilk ay sonu itibarıyla iade edilebilir KDV tutarıdır. 

• Ocak ayında indirimli orana tabi işlem yoksa iade edilebilir KDV “sıfır” olarak dikkate alınır. 

• Şubat ayında indirimli orana tabi işlemin bünyesine giren vergiden, işlem dolayısıyla hesaplanan vergi düşülerek Ocak ayında 
yapıldığı gibi ay içi iadeye esas KDV tutarına ulaşılır. Bu tutar, Ocak sonu iade edilebilir KDV tutarı ile toplanır ve toplam Şubat sonu 
devreden vergisi ile karşılaştırılır. Karşılaştırmada devreden vergi tutarı olarak,  şayet aynı dönemde iade talep edilmiş ise iadesi talep 
edilen tutar düşülmeden önceki devreden vergi tutarı dikkate alınır. Karşılaştırma Ocak ayındaki gibi yapılarak, Şubat sonu “İade 
Edilebilir KDV” tutarına ulaşılır. Bu tutar, iadeye hak kazanılan iki aylık kümülatif KDV tutarıdır. 

Şubat ayında indirimli orana tabi işlem yoksa Şubat içi iadeye esas KDV de olmayacağından devreden vergi ile karşılaştırma 
Ocak sonu iade edilebilir KDV esas alınarak yapılır. 

 

1 Yılı İçinde Talep Edilen Mahsuben İade Tutarlarının Hesaplanması 
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Yıl içerisinde yapılacak tüm iade taleplerinde, önceki dönemlerde iade 
talebinde bulunulup bulunulmadığına bakılmaksızın, ilgili yıl için 
belirlenen alt sınır ve iadesi talep edilen tutarlar dikkate alınmadan 
iadenin talep edildiği her bir döneme kadar yukarıda belirtildiği şekilde 
kümülatif bir hesaplama yapılması gerekmektedir. 

İlk iade talebinden sonraki dönemlerde yapılacak iade taleplerinde, 
kümülatif iade edilebilir tutardan ilgili yıl için belirlenen alt sınır ve 
önceki dönemlerde mahsuben iadesi talep edilen tutar düşüldükten 
sonra kalan tutar, iadesi talep edilen tutar düşülmeden önceki devreden 
vergi tutarı ile karşılaştırılır, beyannamede gösterilen devreden vergi 
tutarı, bulunan tutardan fazla ise bulunan tutarın tamamı, altında ise söz 
konusu satırda yazan tutar iade olarak talep edilebilir. Devreden vergi 
tutarı “0” (bir başka deyişle ilgili dönemde mükellefin ödenecek vergisi 
çıkmış) ise iade talebinde bulunulamayacağı tabiidir. Ödeme çıkan 
vergilendirme döneminden önceki iade tutarları ile ilgili bir düzeltme 
yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak hesaplamaya ödeme çıkan 
vergilendirme döneminden itibaren yeniden başlanır. 

Öte yandan, ilk defa iade talebinde bulunulduğu dönemden önceki 
dönemlerden herhangi birinde ödenecek verginin bulunması durumunda 
ödenecek vergi çıkan bu dönemden önceki dönemlere ilişkin olarak 
herhangi bir iade talebinde bulunulamaz. 

İndirimli orana tabi işlemlerde iade tutarı, indirimli orana tabi teslim 
veya hizmetle ilgili olarak yüklenilen vergi ile söz konusu işlemler 
üzerinden hesaplanan vergi arasındaki farkın sonraki döneme devreden 
KDV ile karşılaştırılması sonucu belirlenmektedir. Bu hesaplama 
yapılırken, indirimli orana tabi işlemler üzerinden hesaplanan verginin 
bu işlemler nedeniyle yüklenilen vergiden yüksek olduğu 
dönemlerdeki tutarlar arasındaki fark, cari dönem sonu iade edilebilir 
KDV tutarından düşülür. 

Diğer taraftan indirimli orana tabi teslim veya hizmetle ilgili olarak 
yüklenilen vergi ile söz konusu işlemler üzerinden hesaplanan vergi 
arasındaki farkın, (% 1) oranına tabi işlemler için işlem bedelinin (% 
17)’sini, (% 8)’e tabi işlemler için ise işlem bedelinin (% 10)’unu aşan 
kısmı, iade hesabına dahil edilmez. Azami iade tutarının 
belirlenmesinde iade talebinde bulunulan döneme kadar yapılan 
toplam işlem bedeli dikkate alınır, ay içi hesaplamalarda azami iade 
edilebilir tutarın aşılması bu durumu değiştirmez. Ancak işlemin 
bünyesine doğrudan giren harcamalara ilişkin olarak yüklenilen 
verginin, azami iade tutarını aşması halinde, mükellefin iade talebi, 
aşan kısım için münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre 
yerine getirilir. 

 

1 Yılı İçinde Talep Edilen Mahsuben İade Tutarlarının Hesaplanması (2) 
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İzleyen yıl içerisinde nakden veya mahsuben iadesi talep edilecek tutar, 
bir önceki takvim yılının bütün vergilendirme dönemleri için önceki 
bölümdeki açıklamalara göre hesaplanır. 

Yılı içinde iade edilemeyen verginin izleyen yıl içinde nakden veya 
Tebliğde belirtilen borçlara mahsuben iadesinde, yılı içinde iade edilen 
tutarlar dikkate alınmadan aylar itibarıyla kümülatif hesaplama yapılır, 
bulunan tutardan yılı içinde yapılan iadeler düşülür, kalan tutarın 
işlemin yapıldığı yıl için belirlenen iade edilmeyecek alt sınırı aşan 
kısmının nakden veya mahsuben iadesi, izleyen yılın Ocak-Kasım 
vergilendirme dönemlerine ilişkin KDV beyannameleri ile talep 
edilebilir. 

İadesi talep edilebilir tutar, izleyen yılın Ocak vergilendirme 
döneminden iadenin talep edildiği döneme kadar verilen 
beyannamelerde yer alan devreden vergi tutarları ile karşılaştırılır. 
İadenin talep edildiği döneme ait karşılaştırmada devreden vergi tutarı 
olarak iadesi talep edilen tutar düşülmeden önceki devreden vergi tutarı 
dikkate alınır. 

Buna göre; 

•Devreden vergi tutarı, izleyen yılın Ocak vergilendirme döneminden 
iadenin talep edildiği döneme kadar bütün dönemlerde iadesi talep 

edilen tutarı aşıyorsa, talep edilen tutarın tamamı iade edilebilir. 

•Devreden vergi tutarı, izleyen yılın Ocak vergilendirme döneminden 
iadenin talep edildiği döneme kadar herhangi bir dönemde iadesi 
talep edilebilir tutarı aşmıyorsa, iadenin talep edildiği döneme kadar 
verilen beyannamelerde yer alan en düşük devreden vergi tutarı iade 
edilebilir tutar olarak dikkate alınır. 

•İzleyen yılın Ocak vergilendirme döneminden iadenin talep edildiği 
döneme kadar aradaki dönemlerden herhangi birisinde ödenecek 
vergi çıkması halinde, iade talep edilemez. 

Yıllık iadelerde azami iade tutarının belirlenmesinde, iade talebinde 
bulunulan yıldaki toplam işlem bedeli esas alınır, ay içi 
hesaplamalarda azami iade edilebilir tutarın aşılması bu durumu 
değiştirmez. 

… İndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade tutarlarının 
tamamının yılı içerisinde iadesinin alınması (bir başka deyişle izleyen 
yıl içerisinde talep edilebilecek bir tutarın kalmaması) durumunda bu 
bölüm kapsamında iade talebinde bulunulması söz konusu değildir. 

 

2 İzleyen Yıl İçerisinde Talep Edilen Nakden/Mahsuben İade Tutarlarının Hesaplanması 
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Tarım aletlerinin ticaretini yapan mükellef (Z)’nin, 2012 yılında yapmış olduğu indirimli orana tabi teslimleriyle ilgili bilgiler 
aşağıdadır: 

1. Mükellefin Ocak/2012 vergilendirme döneminde devreden vergisi 50.000 TL’dir. 

2. Şubat/2012 vergilendirme döneminde 2012 yılı için belirlenen alt sınır olan 15.800 TL’lik tutar aşılmış ve mükellef, bu 
tutarı aşan 4.200 TL’nin iadesini talep etmiştir. Şubat/2012 vergilendirme döneminde iadesi talep edilen tutar düşülmeden 
önceki devreden KDV tutarı 60.000 TL’dir. İadesi talep edilen 4.200 TL’nin tamamı mükellefin kendisine ait vergi borçlarına 
mahsuben iade edilmiştir. 

Mükellef yukarıda belirtilen bilgiler çerçevesinde Şubat/2012 vergilendirme dönemi iade talebi için aşağıdaki tabloyu 
hazırlayacaktır.  

DÖNEM 

İ N D İ R İ M L İ O R A N A 

T A B İ İ Ş L E M 

FARK 

(4-3) 

ÖNCEKİ 

DÖNEM 

SONU 

İADEYE 

ESAS KDV 

TUTARI 

İADEYE 

ESAS KDV 

TUTARI 

(Kümülatif) 

(5+6) 

İADE 

EDİLEBİ-

LİR KDV 

TUTARI 

DEVREDEN 

KDV 

MAHSUBU 

GERÇEK-

LEŞEN 

KDV 
BEDEL 

HESAPLA-

NAN KDV 

YÜKLE-

NİLEN 

KDV 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

OCAK 50.000 4.000 6.000 2.000 0 2.000 0 50.000 0 

ŞUBAT 200.000 16.000 34.000 18.000 2.000 20.000 4.200 60.000 4.200 
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Tablo ile ilgili açıklamalar aşağıdadır: 

a) Mükellefin Ocak ayındaki indirimli orana tabi teslimlerine ilişkin KDV hariç bedel 50.000 TL, işlemin 
bünyesine giren KDV 6.000 TL, bu teslim bedeli üzerinden hesaplanan KDV 4.000 TL, yüklenilen ve 
hesaplanan tutarlar arasındaki fark 2.000 TL’dir. Bu tutar, Ocak vergilendirme dönemi sonu itibarıyla “İadeye 
Esas KDV Tutarı”dır. Ancak devreden vergi tutarı elverişli olmasına rağmen ilgili yıl için belirlenen alt sınır 
aşılmadığından bu tutarın iade olarak talep edilmesi söz konusu olmayıp, “İade Edilebilir KDV Tutarı” sütununa 
“0” yazılır. 

b) Şubat ayında yüklenilen ve hesaplanan KDV farkı 18.000 TL’dir. Bu tutarın "Ocak Sonu Kümülatif İade 
Edilebilir KDV" tutarı ile toplanması sonucu bulunan 20.000 TL, Şubat vergilendirme dönemi sonu itibarıyla 
“İadeye Esas KDV Tutarı”dır. Bu tutarın 2012 yılı için belirlenen alt sınırı aşan kısmı olan (20.000-15.800)= 
4.200 TL Şubat dönemi devreden KDV tutarı (iadesi talep edilen tutar düşülmeden önceki tutar) ile karşılaştırılır. 
Şubat vergilendirme dönemi devreden KDV tutarı(60.000TL), 4.200 TL’nin üzerinde olduğundan, 4.200 TL’nin 
tamamı talebi doğrultusunda mükellefe mahsuben iade edilmiştir. İadesi talep edilen bu tutar tablonun mahsubu 
gerçekleşen KDV sütununa yazılır. 
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3. Mükellef, Mart ve Nisan/2012 vergilendirme dönemlerinde indirimli orana tabi herhangi bir teslimde bulunmamıştır. Dolayısıyla bu 
dönemlerde iade talebinde bulunulması mümkün değildir. 

4. Mükellefin Mayıs/2012 vergilendirme döneminde indirimli orana tabi 20.000 TL’lik teslimleri üzerinden hesapladığı KDV 1.600 TL, 
bu işlemleri nedeniyle yüklendiği KDV 900 TL olup aradaki 700 TL’lik negatif fark, Mayıs vergilendirme dönemi sonu iadeye esas 
KDV tutarına (-) olarak yansıtılmış ve bu tutar 19.300 TL olarak hesaplanmıştır. Bu tutar, ilgili yıl için belirlenen alt sınır (15.800 TL) 
ve Şubat/2012 döneminde mahsuben iadesi gerçekleşen (4.200 TL) tutar toplamının (20.000 TL) altında kaldığı için mükellefin iade 
talebinde bulunması söz konusu değildir. 

5. Mükellef, Haziran/2012 vergilendirme döneminde 100.000 TL indirimli orana tabi teslimde bulunmuş, 15.700 TL iade talep etmiştir. 

Mükellef, Haziran/2012 vergilendirme dönemindeki iade talebine yönelik olarak aşağıdaki tabloyu hazırlayacaktır: 

 

 

DÖNEM 

İ N D İ R İ M L İ O R A N A 

T A B İ İ Ş L E M 

FARK 

(4-3) 

ÖNCEKİ 

DÖNEM 

SONU 

İADEYE 

ESAS KDV 

TUTARI 

İADEYE 

ESAS KDV 

TUTARI 

(Kümülatif) 

(5+6) 

İADE 

EDİLEBİ-

LİR KDV 

TUTARI 

DEVREDEN 

KDV 

MAHSUBU 

GERÇEK-

LEŞEN 

KDV 
BEDEL 

HESAPLA-

NAN KDV 

YÜKLE-

NİLEN 

KDV 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

OCAK 50.000 4.000 6.000 2.000 0 2.000 0 50.000 0 

ŞUBAT 200.000 16.000 34.000 18.000 2.000 20.000 4.200 60.000 4.200 

MART 0 0 0 0 20.000 20.000 0 55.800 0 

NİSAN 0 0 0 0 20.000 20.000 0 75.000 0 

MAYIS 20.000 1.600 900 -700 20.000 19.300 0 60.000 0 

HAZİRAN 100.000 8.000 24.400 16.400 19.300 35.700 15.700 80.000 15.700 
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Tablo ile ilgili açıklamalar aşağıdadır: 

c) Mart ve Nisan vergilendirme dönemlerinde mükellefin indirimli orana tabi işlemleri bulunmadığı için iade talebinde bulunabilmesi mümkün 
değildir. Bu nedenle, her iki dönem itibarıyla dönem sonu iadeye esas KDV tutarı olarak Şubat vergilendirme dönemi sonu iadeye esas KDV 
tutarı olan 20.000 TL yazılmıştır. 

ç) Mayıs vergilendirme dönemindeki indirimli orana tabi teslimlere ilişkin KDV hariç bedel 20.000 TL, işlemin bünyesine giren KDV 900 TL, 
bu teslimler üzerinden hesaplanan KDV 1.600 TL, yüklenilen ve hesaplanan tutarlar arasındaki fark eksi 700 TL’dir. Bu tutar önceki dönem sonu 
itibarıyla iade edilebilir KDV tutarından (20.000 TL) düşülmüş ve Mayıs vergilendirme dönemi sonu iadeye esas tutar 19.300 TL olarak 
hesaplanmıştır. Mayıs vergilendirme döneminde devreden KDV tutarı (60.000 TL) iade edilebilir KDV tutarının üstünde olmasına rağmen iadeye 
esas kümülatif tutar (19.300 TL) ilgili yıl için belirlenen alt sınır (15.800 TL) ve Şubat/2012 döneminde mahsuben iadesi gerçekleşen (4.200 TL) 
tutar toplamını (20.000 TL) aşmadığı için mükellefin iade talebinde bulunması mümkün değildir. 

d) Mükellefin, Haziran vergilendirme dönemindeki indirimli orana tabi teslimlerine ilişkin KDV hariç bedel 100.000 TL, işlemin bünyesine 
giren KDV 24.400 TL, teslim bedeli üzerinden hesaplanan KDV 8.000 TL, yüklenilen ve hesaplanan tutarlar arasındaki fark 16.400 TL’dir. Bu 
dönemde, iadesi talep edilen tutar düşülmeden önceki devreden KDV tutarı 80.000 TL’dir. 

Bu döneme ilişkin olarak hesaplanan 16.400 TL’lik tutar Mayıs vergilendirme dönemi sonu itibarıyla iadeye esas KDV tutarı olan 19.300 TL ile 
toplanmış ve Haziran vergilendirme dönemi sonu iadeye esas KDV tutarı 35.700 TL olarak hesaplanmıştır. Bu tutar kümülatif tutar olup bu 
tutardan ilgili yıl için belirlenen alt sınır ve daha önce mahsuben iadesi alınan tutar toplamı düşülerek [35.700-(15.800+4.200)]=15.700 TL 
rakamına ulaşılmıştır. Bu tutar (15.700 TL), iadenin talep edildiği dönem beyannamesine göre iade tutarı (15.700 TL) düşülmeden önceki 
“devreden KDV tutarı” olan 80.000 TL’nin altında kaldığından 15.700 TL’lik tutarın mahsuben iadesi talep edilmiş ve bu tutarın tamamı 
mükellefin kendisine ait vergi borçlarına mahsuben iade edilmiştir. 

Ayrıca Haziran döneminde iadesi talep edilen tutar, işlem bedelinin (% 10)’unu aşmakla birlikte Ocak vergilendirme döneminden iadenin talep 
edildiği bu döneme kadar azami iade tutarı aşılmadığından iadenin vergi inceleme raporuna göre yerine getirilmesine gerek bulunmamaktadır. 
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6. Mükellefin Temmuz ve Ağustos vergilendirme dönemlerinde indirimli orana tabi işlemleri bulunmakla beraber diğer işlemleri üzerinden 
hesaplanan KDV nedeniyle “Ödenecek Vergisi” çıkmıştır. Dolayısıyla Temmuz vergilendirme döneminden itibaren hesaplamaya yeniden 
başlanılacaktır. Temmuz vergilendirme döneminde 150.000 TL’lik indirimli orana tabi işlem yapılmış ve 12.000 TL KDV hesaplanmıştır. İşlemin 
bünyesine giren vergi 18.000 TL olduğundan Temmuz dönemi yüklenim farkı 6.000 TL’dir. 

Ancak bu dönem itibarıyla devreden KDV tutarı “0” olduğu için mükellefin 6.000 TL’nin iadesini talep etmesi söz konusu değildir. Ayrıca 
indirim yoluyla tamamı giderilen 6.000 TL’lik tutarın kümülatif iade hesabında dikkate alınması da mümkün değildir. 

7. Mükellef, Ağustos vergilendirme döneminde 120.000 TL’lik indirimli orana tabi teslimde bulunmuş olup işlem bedeli üzerinden 9.600 TL 
KDV hesaplamıştır. Mükellefin bu işlemle ilgili olarak yüklendiği vergi ise 14.600 TL’dir. Dolayısıyla bu aya ait yüklenim farkı 5.000 TL olarak 
hesaplanmıştır. Önceki dönemden herhangi bir tutar aktarılmadığı için iadeye esas kümülatif tutar 5.000 TL’dir. 

Ancak bu dönem itibarıyla devreden KDV tutarı “0” olduğu için mükellefin 5.000 TL’nin iadesini talep etmesi söz konusu değildir. Ayrıca 
indirim yoluyla tamamı giderilen 5.000 TL’lik tutarın kümülatif iade hesabında dikkate alınması da mümkün değildir. 

Dolayısıyla mükellef tarafından bu dönemlerdeki işlemlerine yönelik olarak iade talebinde bulunulamayacaktır. 

8. Eylül vergilendirme dönemi sonu itibarıyla kümülatif iadeye esas tutar 12.000 TL olarak hesaplanmıştır. Bu tutar ilgili yıl için belirlenen alt 
sınır olan 15.800 TL’nin altında kaldığından, mükellefin bu dönemde iade talebinde bulunması söz konusu değildir. 

9. Mükellefin, Ekim vergilendirme döneminde KDV hariç 180.000 TL indirimli orana tabi işlemi bulunmakta olup, Ekim vergilendirme dönemi 
sonu itibarıyla iadeye esas tutar 27.600 TL olarak hesaplanmıştır. Bu tutardan ilgili yıl için belirlenen alt sınır düşüldükten sonra (27.600-
15.800)=11.800 TL’lik iade edilebilir tutara ulaşılmıştır. Mükellefin Ekim/2012 dönemine ait KDV beyannamesindeki devreden KDV tutarı 
27.600 TL’dir. Mükellefin bu dönem itibarıyla devreden vergi tutarının altında kalan 11.800 TL’nin iadesini talep etme hakkı vardır. Ancak 
mükellef bu dönemde iade talebinde bulunmamıştır. 

10. Mükellefin Kasım vergilendirme döneminde KDV hariç 200.000 TL’lik satışı vardır. Kasım vergilendirme dönemi sonu itibarıyla iadeye esas 
kümülatif KDV tutarı 31.600 TL olarak hesaplanmıştır. Bu tutardan, daha önceki dönemde iade talep edilmediği için yalnızca ilgili yıl için 
belirlenen alt sınır düşüldükten sonra (31.600-15.800)=15.800 TL’lik iade edilebilir tutara ulaşılmıştır. Ancak mükellef bu dönemde de iade 
talebinde bulunmamıştır. 

 

 

 

 

www.umitguner.com.tr 



İndirimli KDV Oranına Tabi İşlemlerde İade Uygulamasında İade 
Tutarının Hesaplanması –Tebliğdeki Örnek 

250 

11.Mükellefin, Aralık/2012 vergilendirme döneminde KDV hariç 50.000 TL indirimli orana tabi teslimi bulunmakta olup, mükellef Aralık 
vergilendirme döneminde mahsuben iade talebinde bulunmamış 2012 yılındaki işlemlerine yönelik olarak 2013 yılının Şubat vergilendirme 
döneminde nakden iade talep etmiştir. 

Mükellefin Ocak/2013 vergilendirme döneminde 60.000 TL, Şubat/2013 vergilendirme döneminde de 75.000 TL devreden vergisi 
bulunmaktadır. 

Mükellef, Şubat/2013 vergilendirme döneminde yapacağı başvuruda aşağıdaki tabloyu hazırlayacaktır: 
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İ N D İ R İ M L İ O R A N A 

T A B İ İ Ş L E M 
FARK (4-3) 

ÖNCEKİ DÖNEM 
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KDV TUTARI 
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DEN 

KDV 

MAHSUBU 

GERÇEK-

LEŞEN KDV BEDEL 
HESAPLA-

NAN KDV 

YÜKLE-

NİLEN KDV 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

OCAK 50.000 4.000 6.000 2.000 0 2.000 0 50.000 0 

ŞUBAT 200.000 16.000 34.000 18.000 2.000 20.000 4.200 60.000 4.200 

MART 0 0 0 0 20.000 20.000 0 55.800 0 

NİSAN 0 0 0 0 20.000 20.000 0 75.000 0 

MAYIS 20.000 1.600 900 -700 20.000 19.300 0 60.000 0 

HAZİRAN 100.000 8.000 24.400 16.400 19.300 35.700 15.700 80.000 15.700 

TEMMUZ 150.000 12.000 18.000 6.000 0 6.000 0 0 0 

AĞUSTOS 120.000 9.600 14.600 5.000 0 5.000 0 0 0 

EYLÜL 150.000 12.000 24.000 12.000 0 12.000 0 12.000 0 

EKİM 180.000 14.400 30.000 15.600 12.000 27.600 11.800 27.600 0 

KASIM 200.000 16.000 20.000 4.000 27.600 31.600 15.800 31.600 0 

ARALIK 50.000 4.000 13.400 9.400 31.600 41.000 25.200  41.000 0 

YIL İÇERİSİNDE MAHSUBU GERÇEKLEŞEN TOPLAM İADE TUTARI 19.900 
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Tablo ile ilgili açıklamalar aşağıdadır: 

e) Mükellefin Temmuz ve Ağustos vergilendirme dönemlerinde indirimli orana tabi işlemleri bulunmakla birlikte diğer işlemleri nedeniyle 
ödenecek vergisi çıktığından bu dönemlere ait dönem sonu iade edilebilir KDV tutarı bulunmamaktadır. 

f) Mükellef, Eylül vergilendirme döneminde iadeye esas tutar ilgili yıl için belirlenen 15.800 TL’yi aşmadığı için iade talep edememiştir. 

g) Ekim vergilendirme döneminde ise hak kazandığı 11.800 TL’lik tutarın iadesini talep etmemiştir. 

ğ) Mükellef, Kasım vergilendirme döneminde KDV hariç 200.000 TL’lik indirimli orana tabi teslimde bulunmuştur. Bu işlemin bünyesine giren 
KDV 20.000 TL, teslimler üzerinden hesaplanan KDV 16.000 TL, yüklenilen ve hesaplanan tutarlar arasındaki fark 4.000 TL’dir. Bu tutar Ekim 
vergilendirme dönemi sonu itibarıyla kümülatif iadeye esas tutar olan 27.600 TL ile toplanmış ve Kasım vergilendirme dönemi sonu itibarıyla 
iadeye esas tutar 31.600 TL olarak hesaplanmıştır. Bu tutardan, daha önceki dönemde iade talep edilmediği için yalnızca ilgili yıl için belirlenen 
alt sınır düşüldükten sonra (31.600-15.800)=15.800 TL’lik iade edilebilir tutara ulaşılmıştır. 

Ancak, mükellef bu dönemde de iade talebinde bulunmamıştır. 

h) Aralık vergilendirme dönemindeki indirimli orana tabi teslimlere ilişkin KDV hariç bedel 50.000 TL, işlemin bünyesine giren KDV 13.400 
TL, teslim bedelleri üzerinden hesaplanan KDV 4.000 TL, yüklenilen ve hesaplanan tutarlar arasındaki fark 9.400 TL’dir. Bu tutar, Kasım 
vergilendirme dönemi sonu itibarıyla kümülatif iadeye esas KDV tutarı olan 31.600 TL ile toplanmış ve Aralık vergilendirme dönemi sonu 
itibarıyla iadeye esas toplam tutar 41.000 TL olarak hesaplanmıştır. 

Bu tutardan ilgili yıl için belirlenen alt sınır düşülmek suretiyle iade tutarı, [41.000-15.800]= 25.200 TL olarak hesaplanacaktır. Temmuz ve 
Ağustos vergilendirme döneminde devreden KDV tutarı “0” olduğundan ve bu dönemlerden sonra iadeye esas KDV hesaplamasına yeniden 
başlanıldığından, mükellefe Şubat ve Haziran vergilendirme dönemlerinde mahsuben iade edilen tutarlar Aralık vergilendirme dönemindeki 
kümülatif iadeye esas KDV tutarından düşülmeyecektir. Bu tutar, Ocak/2013 ve Şubat/2013 vergilendirme dönemlerindeki devreden KDV 
tutarlarından düşük olduğundan iadesi talep edilen tutarın tamamı, talebi doğrultusunda mükellefe nakden iade edilecektir. 
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İndirim Hakkı  

• KDV mükelleflerinin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesapladıkları KDV’den, yüklendikleri 
KDV’yi indirebilmeleri için ; (KDK Md.29 ve 34) 

1. Yüklenilen vergilerin faaliyetlerine ilişkin olması, 

2. Bu vergilerin kendi adlarına düzenlenen alış faturası veya benzeri belgelerde ya da gümrük 
makbuzu üzerinde ayrıca gösterilmesi, 

3. Söz konusu belgelerin vergiyi doğuran vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak 

kaydıyla yasal defterlere kaydedilmesi, 

4. KDV kanununda aksine (indirimi engelleyen) bir hüküm bulunmaması (Ör: KDVK Md.30, 
promosyon malların yüklenilen KDV’nin asıl malın KDV’nin üzerindeki kısmına isabet kısmı) 

 

• Vergi indirimi, vergilendirme dönemleri itibarıyla olur. Mükellefler bir vergilendirme döneminde teslim 
ettiği mallar dolayısıyla hesaplanan KDV toplamından, sadece o malların alışında hesaplanan vergiyi 
değil, aynı vergilendirme döneminde satın aldığı diğer mallar dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri 
vesikalarda gösterilen KDV’yi de indirebilirler. Bunun doğal sonucu olarak bir vergilendirme 
döneminde indirilecek KDV toplamı, mükelleflerin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla hesaplanan KDV 
toplamından fazla olabilir. Bu takdirde, aradaki fark bir sonraki vergilendirme dönemine devredilerek, o 
döneme ait indirilecek vergi tutarına eklenir. 
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İndirilemeyecek KDV (Madde-30) 

KDV Kanununun 30 uncu maddesine göre; 

1. Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve 
hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin 
maliyetleri içinde yer alan KDV, 

2. Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli 
şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere 
işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen KDV, 

3. Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilan 
ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait 
KDV, 

4. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul 
edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV 

mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV'den indirilemez. 

 

• 60 Seri No.lu Sirkiler kapsamında aşağıda bu durumlar ile uygulamaya yönelik 
detaylı bilgi verilmiştir. 
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1.1.- Vergiye Tabi Olmayan İşlemlere İlişkin Yüklenilen KDV 

KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti 
çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu; 6 ncı maddesinde de işlemlerin Türkiye'de 
yapılmasının, malların teslim anında Türkiye'de bulunmasını, hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya 
hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade ettiği hüküm altına alınmıştır. Bu kapsama girmeyen, yani 
vergiye tabi olmayan teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen vergiler indirim konusu yapılamamaktadır. 

• Örneğin; 

- Yurt dışındaki malların Türkiye'ye getirilmeksizin yine yurt dışına satışı yoluyla yapılan transit (doğrudan) 
ihracat işlemi, 

- Türkiye'de KDV mükellefi olan bir firmanın yabancı bir ülkede yer alan fabrikasında üretilen malların yurt 
dışında satışı, 

- Yurt dışındaki hava yolu firmalarına yurt dışında yolcu taşımak üzere yapılan uçuş hizmetleri, 

- Yurt dışına çıkartılan kamyon, iş makinesi, tarım makinesi vb. araçların yine yurt dışındaki kişi ve kurumlara 
kiralanması, 

- Türkiye'de mükellef olan avukatın yurt dışında görülen bir davada müvekkilini temsil etmesi, 

- Türk inşaat firmasının yurt dışında otoyol inşaatı yapması, 

- Türkiye'de mukim bir inşaat firmasının yurt dışında yaptığı inşaatlara ilişkin bakım, onarım, montaj gibi 
hizmetlerin Türkiye'de mukim başka bir firma tarafından yurt dışında yapılması 

gibi işlemler KDV'ye tabi olmadığından, bu işlemler nedeniyle Türkiye'de KDV ödenmiş olması halinde, 
verginin konusuna girmeyen bu işlemlere ait yüklenilen KDV indirim konusu yapılamayacaktır. 
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1.2.Vergiden İstisna Edilmiş İşlemlere İlişkin Yüklenilen KDV 

KDV Kanununun 11, 13, 14, 15 ve 17/4-s maddeleri ile 17/4-c, 17/4-r (kısmi 
olarak), 17/4-t, geçici 12 ve geçici 23 üncü maddeleri uyarınca vergiden istisna 
edilmiş bulunan işlemler dışında vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle 
ilgili yüklenilen vergilerin indirimi mümkün bulunmamaktadır. 

Örneğin; 

• Kanunun 17/1 maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak 
yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler 
indirim konusu yapılamayacaktır. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığına 
bağışlanacak hastanelerin veya Milli Eğitim Bakanlığına bağışlanacak 
okulların inşası nedeniyle yüklenilen KDV veya kamu menfaatine yararlı bir 
derneğe, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakfa yapılan ayni 
bağışlarla ilgili yüklenilen KDV indirim konusu yapılamayacaktır. 

• Kamu menfaatine yararlı bir derneğe ait sağlık biriminin KDV'den müstesna 
olan sağlık hizmeti ifaları ile ilgili olarak yüklenmiş olduğu KDV indirim 
konusu yapılamayacaktır. 
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 2.Binek Otomobillerin Alımında Ödenen KDV (1) 

KDV Kanununun 30/b maddesi hükmüne göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek 
otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek 
otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV hariç olmak üzere, binek otomobili alımında 
yüklendikleri KDV'nin indirimi mümkün bulunmamaktadır. 

Bu çerçevede, gerçek usulde vergilendirilen taksi işletmecisi, sürücü kursu ve otomobil kiralama 
şirketi gibi işletmelerin faaliyetleri ile ilgili satın aldıkları binek otomobilleri nedeniyle ödenen 
KDV indirim konusu yapılabilecektir. Bu mükelleflerin binek otomobilinin alış belgesinde gösterilen 
KDV, ait olduğu takvim yılı aşılmamak kaydıyla, ilgili belgelerin kanuni defterlere kaydedildiği 
vergilendirme döneminde, bu araçların fiilen faaliyette kullanılmaya başlanılıp başlanılmadığına 
bakılmaksızın indirilebilecektir. 

• Örneğin; mükellef tarafından araç kiralama faaliyetinde kullanılmak üzere Ocak/2010 döneminde 
satın alınan araç nedeniyle ödenen KDV, bu dönemde aracın kiralanıp kiralanmadığına 
bakılmaksızın indirilebilecektir. 
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2.Binek Otomobillerinin Alımında Ödenen KDV (2) 

Binek otomobili işletmeciliği ile uğraşan mükelleflerin işletme amacı dışında satın aldıkları 
binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV'nin indirim konusu yapılması 
mümkün bulunmamaktadır. 

• Örneğin; 

- Otomobil kiralama şirketinin kiralama amacı dışında şirketin kendi ihtiyacı için aldığı 
otomobil (örneğin; genel müdüre veya personele tahsis edilen otomobil vb.) nedeniyle 
yüklenilen KDV'nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. 

- A Oto Servis ve Ticaret A.Ş. nin test sürüşü aracı olarak aktifine kaydettiği binek 
otomobiline ait yüklenilen KDV'yi indirim konusu yapması mümkün değildir. 

- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.04 tarife pozisyonunda belirtilen taşıtların 
sonradan değişiklik yapılarak binek otomobiline dönüştürülmesi durumunda, bu 
taşıtların iktisabında yüklenilen KDV ile binek otomobiline dönüşüm nedeniyle 
oluşacak ÖTV farkı üzerinden hesaplanacak KDV indirim konusu yapılamayacaktır. 
Taşıtın alımında indirim konusu yapılan KDV ise, dönüşüm işleminin yapıldığı 
dönemde indirim hesaplarından çıkarılarak "İlave Edilecek KDV" olarak beyan 
edilecektir. 
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3. Zayi Olan Mallara Ait KDV 

• KDV sisteminde alış belgelerinde gösterilen verginin indirilmesi, bu malların satışı sırasında mala eklenen değerin 
vergilendirileceği düşüncesine dayanmaktadır. Kanunun (30/c) maddesi uyarınca, deprem veya sel felaketi ya da Maliye 
Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilan ettiği yerlerdeki yangın nedeniyle zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi 
olan malların alış vesikalarında gösterilen KDV mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV’den 
indirilemeyecektir. 

• Ancak 213 sayılı Kanunun 315 inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen faydalı ömürlerini tamamladıktan 
sonra zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere (ATİK) ilişkin yüklenilen KDV 
ile faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen ATİK’lere ilişkin yüklenilen KDV’nin 
kullanılan süreye isabet eden kısmının indirim konusu yapılması mümkündür. 

• Buna göre, ATİK’in Maliye Bakanlığınca belirlenen faydalı ömrünü tamamladıktan sonra zayi olması veya istisna 
kapsamında teslim edilmesi halinde bu kıymetin alımında yüklenilen ve indirim konusu yapılan KDV’nin indirim 
hesaplarından çıkarılmasına ilişkin herhangi bir düzeltme işlemi yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 

• Ancak ATİK’in faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olması veya istisna kapsamında teslim edilmesi durumunda, bu 
kıymetin alımında yüklenilen KDV’nin, faydalı ömrünün işletmede kullanılan süresine isabet eden kısmı için herhangi bir 
düzeltme işlemi yapılmayacaktır. ATİK’in zayi olduğu veya istisna kapsamında teslim edildiği tarih itibarıyla faydalı 
ömrünün kalan kısmına (faydalı ömrünün işletmede kullanılmayan süresine) isabet eden yüklenilen KDV’nin ise indirim 
konusu yapılması mümkün değildir. Daha önce indirim konusu yapılan KDV’nin ATİK’in zayi olduğu veya istisna 
kapsamında teslim edildiği dönem beyannamesinde “Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV’nin İlavesi” satırında beyan 
edilmek suretiyle indirim hesaplarından çıkarılması gerekir. ATİK’in işletmede kullanılan süresinin tespitinde ATİK’in 
işletmede kullanıldığı her 12 ay ile 12 aydan kısa olan süreler bir yıl olarak kabul edilecektir. 

• Örnek: (A) Ltd. Şti. 1/4/2015 tarihinde 150.000 TL bedelle satın alarak aktifine kaydettiği faydalı ömrü 5 yıl olan minibüs 
için 27.000 TL KDV ödemiştir. 

• Söz konusu minibüs 5/6/2018 tarihinde yanarak zayi olmuştur. Bu durumda, minibüsün alımında yüklenilen KDV tutarının 
işletmede kullanılan süreye (38 ay kullanıldığından 4 yıl olarak dikkate alınmıştır) isabet eden kısmı olan 21.600 TL 
(27.000/5x4) için düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Minibüs, faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olduğundan 
kalan 1 yıl için daha önce indirim konusu yapılan 5.400 TL’nin (27.000-21.600) indirim hesaplarından çıkarılmak suretiyle 
düzeltilmesi gerekmektedir. 
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3.1. Malların Zayi Olması Sonucu Meydana Gelen Kayıplar 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin C/2.4. bölümünde, kullanım süresi geçen veya kullanılamayacak hale gelen malların zayi olan mal 
olarak değerlendirileceği, KDV Kanununun 30/c maddesine göre mükelleflerce bu malların iktisabında yüklenilen KDV'nin indirim 
konusu yapılmasının mümkün olmadığı ifade edilmiştir. 

Bu çerçevede; 

• İmalatta kullanılmak için alınan ancak imalata girmeden eskime, bozulma, çürüme, çatlama vb. nedenlerle kullanılamaz hale gelen 
ve bu nedenle imalatta veya ambalajlamada kullanılabilme vasfını yitiren hammadde ve malzeme ile ambalaj maddeleri, 

• Son kullanma tarihinin geçmesi, çeşitli kimyasallar içerdiğinin tespit edilmesi gibi nedenlerle kanunen tekrar satılması mümkün 
olmayan ve imha edilen bisküvi, çikolata, konserve gibi gıda ürünleri, 

• Sağlık Bakanlığınca kullanımının yasaklanması nedeniyle imha edilen ilaçlar ile kullanım süresi içinde formül hatası bulunan, 
miadının dolması veya hasar görmesi nedeniyle kullanılamaz hale gelmiş, üretimden kalkmış, insan sağlığını tehdit eden ilaçlar, 

• Hatalı dikim, renk farklılığı, leke ve benzeri nedenlerle ya da şirket politikası gereği satışı mümkün olmadığından imha edilen 
mallar, 

• Kullanım ömrünü tamamladığı için imha edilen araç lastikleri 

için yüklenilen KDV indirim konusu yapılamayacaktır.  

 

29/08/2013 tarih ve 84974990-130[2011-2-29-26]-943 sayılı özelge : “Bu itibarla, emsal bedel değeri takdir komisyonuna 
başvurmanız sonucunda sıfır olarak takdir edilen stoklarınızdaki malların, 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde belirtildiği 
üzere zayi olan mal olarak kabul edilmesi, bu mallara ilişkin yüklenilen KDV'nin indirim konusu yapılmaması ve takdir komisyonu 
kararının verildiği tarihi içine alan vergilendirme dönemine ait 1 No.lu KDV beyannamesinin "İlave Edilecek KDV" satırına dahil 
edilmek suretiyle indirim hesaplarından çıkartılması gerekmektedir.” 
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3.2. Malların Değerinin Düşmesi Sonucu Meydana Gelen Kayıplar 

Malın tamamen yok olmaması, ancak değerinde önemli derecede düşüklük meydana 
gelmesi halinde malın zayi olması hükümleri geçerli olmayacaktır. Bu durumda 
malların zayi olması değil, düşük bedelle veya zararına satışı söz konusu 
olacağından, bu malların iktisabı dolayısıyla yüklenilen KDV'nin indirim konusu 
yapılabileceği tabiidir. 

Örneğin; 

• Üretim esnasında renginde problem olan giyeceklerin, 

•  Yangın sonucu tamamen yok olmayan ve ekonomik değeri olan yedek parça 
ve malzemelerin daha düşük bir fiyatla satılması halinde, bunlar nedeniyle 
yüklenilen KDV'nin tamamı indirim konusu yapılabilecektir. 
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3.3. Fire Sonucu Meydana Gelen Kayıplar 

Fire, bir malın imalat sürecinde veya tüketiciye arzına kadar kendi doğal akışı içinde uğradığı fiziksel 
kayıp olarak tanımlandığından, imalat sırasında veya sonrasında meydana gelen firelerin zayi olan 
mal kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

Bu durumda, daha önce indirim konusu yapılan KDV'nin de düzeltilmesine gerek yoktur. Ancak, 
yasal düzenleme veya ilgili mesleki kuruluşlar tarafından belirlenen fire miktarını aşan kayıplara 
ilişkin giderlerin, Gelir veya Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indiriminin 
kabul edilmemesi halinde, bu giderler dolayısıyla yüklenilen KDV'nin de indirim konusu yapılması 
mümkün değildir. 

• Örneğin; 

- Akaryakıtın depolanması sırasında ortaya çıkan ve ilgili kuruluşlar tarafından belirlenen oranlar 
dahilindeki kayıplar, 

- Balık çiftliklerinde balık üretimi esnasında pazarlama aşamasına ulaşıncaya kadar geçen süreçte, balık 
üretim ve besleme firesi olarak oluşan balık ölümleri, 

- Tavuk çiftliklerinde, üretimin doğal sonucu olarak ortaya çıkan kayıplar, 

- Hazır giyim eşyası dikiminde veya ayakkabı yapımında üretim sürecindeki kesme, biçme, dikme gibi 
işlemlerin doğal sonucu olarak ortaya çıkan kayıplar 

fire olarak değerlendirilmekte olup, bunlara ilişkin olarak yüklenilen KDV indirim konusu 
yapılabilecektir. 
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4. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına Göre Kazancın Tespitinde İndirimi 
Kabul Edilmeyen Giderler Dolayısıyla Ödenen KDV 

KDV Kanununun 30/d maddesi uyarınca, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde 
indirimi kabul edilmeyen (kanunen kabul edilmeyen) giderler dolayısıyla ödenen KDV indirim konusu 
yapılamamaktadır. “(5520 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak 
dağıtılan kazançlar ile Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine göre 
işletme aleyhine oluşan farklara ilişkin ithalde veya sorumlu sıfatıyla ödenen katma değer vergisi ile yurt 
içindeki işlemlerde mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükellefler tarafından ilgili vergilendirme 
döneminde beyan edilerek ödenen katma değer vergisi hariç)” 

Buna göre, faaliyetin yürütülmesi için gerekli olan giderler dışında kalan, işle ilgili bulunmayan veya işletme 
sahibinin özel tüketimine yönelik harcamalar niteliğinde bulunan ve sair kanunen kabul edilmeyen giderlere 
ilişkin belgelerde gösterilen KDV, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV'den 
indirilemeyecektir. 

Bu hükmün uygulanmasına ilişkin olarak aşağıdaki örnekler verilebilir: 

• Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan; yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz taşıtları ile 
uçak, helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri, kazancın 
tespitinde indirim olarak dikkate alınmadığından, bu giderler dolayısıyla yüklenilen KDV'nin indirim konusu 
yapılması mümkün değildir. 

• Serbest meslek faaliyetini sürdürmek amacıyla satın alınan taşınmazın bir kısmının konut, bir kısmının iş yeri olarak 
kullanılması durumunda, söz konusu taşınmazın envanter defterine veya amortisman listelerine kaydedilmesi şartıyla 
amortisman giderlerinin yarısı gider olarak yazılabileceğinden, taşınmaz nedeniyle yüklenilen KDV'nin de sadece 
yarısı indirim konusu yapılabilecektir. 
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İndirilemeyecek KDV’nin Uygulama Esası 

KDV mükelleflerinin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV'den, ithal ettikleri mal ve 
hizmetler dolayısıyla ödenen veya kendilerine yapılan teslim ve hizmetler üzerinden hesaplanan 
KDV indirilebilmektedir. 

Ancak, Kanunun 30 uncu maddesi kapsamındaki durumlara ilişkin olarak yüklenilen KDV indirim 
konusu yapılamamaktadır. İndirim konusu yapılmayan bu vergiler, Gelir ve Kurumlar Vergisi 
Kanunları çerçevesinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate 
alınabilmektedir. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları uyarınca indirimi kabul edilmeyen giderler 
nedeniyle yüklenilen KDV ise, gider veya maliyet unsuru olarak değil, kanunen kabul edilmeyen 
gider olarak dikkate alınmaktadır. 

Zayi olan mallarda olduğu gibi indirilemeyecek KDV koşulları sonradan oluşmuş ve yüklenilen 
KDV'nin daha önce indirim konusu yapılmış olması durumunda, bu tutarların indirilemeyecek KDV 
haline dönüştüğü vergilendirme dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesinin "İlave Edilecek KDV" 
satırına dahil edilmesi suretiyle indirim hesaplarından çıkarılması gerekmektedir. 
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Matrah ve İndirim Miktarlarının Değişmesi 
 (KDVK Md.35) 

• İade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede 
gösterilmesi şartıyla malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya 
sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan 
mükellef bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükellef ise indirme hakkı 
bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu vergilendirme 
dönemi içinde 3065 sayılı Kanunun 35 inci maddesi hükmü gereğince düzeltirler. 

• Ayrıca söz konusu hüküm uyarınca, matrahta değişikliğin vuku bulduğu tarihte işlemin tabi olduğu 
KDV oranının değişmiş olması halinde düzeltme işleminin, ilk teslim veya hizmetin yapıldığı 
tarihte bu işlemler için geçerli olan KDV oranı esas alınmak suretiyle yapılması gerekmektedir. 
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Vergilendirme Dönemi 

 Gerçek usulde vergilendirilen KDV mükellefleri için KDV’de vergilendirme dönemi, Maliye 
Bakanlığının yetkisini kullanması neticesinde, faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık 
dönemleri olarak belirlenmiştir. Aylık vergilendirme döneminin taşıdığı uygulama güçlükleri göz 
önüne alındığında, aşağıdaki mükelleflerin vergilendirme dönemi takvim yılının üç aylık 
dönemleri olarak belirlenmiştir. 

a) Gerçek usulde vergilendirilen ve işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerden, 

- Münhasıran uluslararası yük ve yolcu taşımacılığı, 

- Münhasıran şehirlerarası yük taşımacılığı, 

- Münhasıran uluslararası yük ve yolcu taşımacılığı ile şehirlerarası yük taşımacılığı işini birlikte, 

- Münhasıran şehiriçi yük taşımacılığı, 

yapan mükellefler için vergilendirme dönemi takvim yılının üçer aylık dönemleridir. 

(Üçer aylık vergilendirme dönemine tabi olan mükelleflerin, bu faaliyetlerinin yanı sıra bir aylık vergilendirme 
dönemine tabi olan diğer faaliyetlerinin de bulunması halinde, bu mükelleflerin vergilendirme dönemi takvim yılının 
birer aylık dönemleridir.) 

b) Konut yapı kooperatiflerinin vergilendirme dönemi takvim yılının üçer aylık dönemleridir.  

c) Gelir Vergisi Kanununa göre basit usulde vergilendirilen ve 3065 sayılı Kanunun (17/4-a) maddesindeki istisnadan 
vazgeçenlerin vergilendirme dönemi takvim yılının üçer aylık dönemleridir. 

 Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar için bir ay, 

 İthalat, transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasındaki taşımacılık işlerinde gümrük bölgesine 
girildiği veya gümrük bölgesinden çıkıldığı andır. 
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Beyan Esası 

 KDV, aksine hüküm bulunmadıkça mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh edilir. 

 Sorumluluk hallerinde vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafın bu beyan yapılır. 

 Herhangi vergilendirme döneminde vergiye tabi işlemleri bulunmayan mükellefler de beyanname 
vermek  mecburiyetindir. Ancak kendilerine, Kanunun 9 uncu maddesiyle; vergi kesmek sorumluluğu 
yüklenen kimseler, vergiye tabi işlemlerinin bulunmadığı vergilendirme dönemlerinde beyanname 
vermezler. 

 İthalatta alınan Katma değer vergisi gümrük giriş beyannamesindeki beyan üzerine tarholunur. 

 Gümrük beyannamesi verilmeyen haller ve ikametgâhı, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de 
bulunmayanlar tarafından Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan yük ve yolcu taşımalarıyla 
transit taşımalarda KDV, bu işleri yapan mükelleflerin verecekleri özel beyan üzerine tarholunur. 

 Adi ortaklıklar, kollektif şirketler ve adi komandit şirketler KDV yönünden işletme bazında 
değerlendirilir. Bunlara ait beyannameler ortaklık veya şirket adına düzenlenir ve adi ortaklıklarda 
ortaklardan biri, diğer şirketlerde ise şirket yetkilileri tarafından imzalanarak verilir. 

 Sigorta aracıları tarafından işletmelerine ait taşınır ve taşınmazların teslimi ve sigorta muamelelerine 
ilişkin olanlar dışındaki hizmetleri KDV’ye tabidir. Bu nedenle, sözü edilen sigorta aracılarının istisna 
kapsamına girmeyen KDV’ye tabi arızi işlemlerinin bulunması halinde, bu işlemler sadece işlemin 
gerçekleştiği dönem için bir defaya mahsus olarak verilecek 1 No.lu KDV beyannamesi ile beyan 
edilir. 
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Beyanname Verme Zamanı 

 Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar KDV beyannamelerini, vergilendirme 
dönemini takip eden 24. günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler. 

 KDV beyanının gümrük giriş beyannamesi veya özel beyanname ile yapılması gerektiği hallerde 
bu beyannameler vergi mükellefiyetinin başladığı anda ilgili gümrük idaresine verilir. 

 İşi bırakan mükellefin KDV beyannamesi, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın 24. günü akşamına 
kadar verilir. 

 Mükellefin ölümü halinde, KDV beyannamesinin verilme süresine üç ay eklenir. 

 Memleketi terk halinde, KDV beyannamesi, memleketi terke takaddüm eden 15 gün içinde 
verilir. 
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Tarh Yeri 

 Katma değer vergisi, mükellefin işyerinin bulunduğu vergi dairesince tarh olunur. 

 Mükellefin ayrı ayrı vergi dairelerinin faaliyet bölgelerinde iş yerleri varsa, katma değer vergisi, 
Gelir ve Kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesi tarafından tarh olunur. 

 İthalde alınan KDV, ithal edilen malın yurda girdiği yer gümrük idaresince tarholunur. 

 İkametgahı, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar tarafından motorlu kara 
taşıtlarıyla Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılığa ait 
katma değer vergisi ilgili gümrük idaresinde tarh olunur. 

 Maliye Bakanlığı tarh yerini re’sen belirlemeye yetkilidir 
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Tarhiyatın Muhatabı 

• KDV, verginin mükellefi gerçek kişi ise gerçek kişi adına; verginin mükellefi tüzel kişi ise tüzel 
kişi adına tarholunur. 

• Şu kadar ki; 

a) Adi ortaklıklarda, verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere, ortaklardan 
herhangi biri; 

b) Türkiye'de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler ile kanuni merkez ile iş merkezlerinden her ikisi 
de Türkiye içinde bulunmayan tüzel kişilerde, bu Kanuna göre vergi kesintisi yapmakla 
sorumlu kişi; 

- Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulan bir şahsın bulunmaması halinde, mükellefin 
Türkiye'deki daimi temsilcisi; 

-  Türkiye'de birden fazla daimi temsilcisinin mevcudiyeti halinde mükellefin tayin edeceği 
temsilci; 

- Tarhiyat tarihine kadar böyle bir tayin yapılmamışsa temsilcilerden herhangi birisi; 

- Daimi temsilci mevcut değilse, işlemleri mükellef adına yapanlar; 

• tarhiyata muhatap tutulur. 
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Tarh ve Ödeme Zamanı 

• KDV, beyannamenin verildiği günde tarholunur. Beyanname posta ile gönderilmişse, 
beyannamenin vergiyi tarh edecek daireye geldiği günden itibaren yedi gün içinde tarholunur. 

• Beyanname vermek mecburiyetinde olan mükellefler KDV’yi, beyanname verdikleri ayın 26 ncı 
günü akşamına kadar öder. 

• Vergi kesmekle sorumlu tutulanların KDV vergilendirme dönemi bir aydır. Bu kimseler bir ay 
içinde kestikleri vergiyi bu ayı takip eden ayın 24 üncü günü akşamına kadar beyan etmek ve 26 
ncı günü akşamına kadar ödemek zorundadırlar. 

• İthalde alınan KDV, gümrük vergisi ile birlikte ve aynı zamanda ödenir. 

• Gümrük vergisine tabi olmayan ithalatta ve ikametgâhı, kanuni merkezi ve iş merkezi yurt dışında 
bulunanlar tarafından motorlu kara taşıtlarıyla Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan 
taşımacılık ile transit taşımacılığa ait KDV, bu işlemlere ait özel beyannamelerin verilme süresi 
içinde ödenir. 

• Bu durumda özel beyanname verilme süresi gümrük hattından geçiş anıdır. Bu nedenle KDV 
gümrük hattından geçiş anında beyanname verilmesi sırasında ödenir. 
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