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Sirküler No:2021/ 27 

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 

 

3.6.2021 tarihli 31500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 36 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel 

Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği ile  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama 

Tebliğinde  yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir: 

 

1. KDV tevkifatı uygulamasında “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve 

kuruluşları” ile “emeklilik şirketleri” belirlenmiş alıcılara dahil edilmiştir. Yapılan değişiklik 1.7.2021 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kurumlara yapılan ve kısmi tevkifat kapsamında olan teslim ve hizmetler 

için de KDV tevkifatı uygulanacaktır. 

 

2. Sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık 

hizmetleri KDV tevkifatı kapsamı dışına çıkarılmıştır. Yapılan değişiklik 1.7.2021 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. 

 

3. KDV tevkifatı için belirlenen fatura sınırı KDV dahil 1.000 TL’den 2.000 TL’ye çıkarılmıştır. Yapılan 

değişiklik 1.7.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Olumludur. 

 

4. “Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında KDV mükellefi olmayan alıcıların tevkifat 

uyguladığı işlemlerde düzeltme işlemleri ile ilgili yeni düzenleme yapılmıştır. Yapılan değişiklik 

3.6.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Tebliğe göre, kamu idareleri dışında KDV mükellefi 

olmayan alıcıların tevkifat uyguladığı işlemlerde düzeltme işlemleri aşağıdaki şekilde 

gerçekleştirilecektir. 

• Alıcı tarafından, işlem bedeli ve tevkif edilmeyen KDV kısmını ayrıca göstermek suretiyle iade amaçlı 

fatura ve benzeri belge düzenlenecektir. 

• Söz konusu belgede gösterilen tutarlar alıcı ve satıcı tarafından ilgili iade işlemini gösterecek şekilde 

mevzuata uygun olarak kayıtlara alınacaktır. Düzeltmenin bu şekilde yapıldığının tevsik edilmesine 

istinaden, işleme ilişkin tevkif edilen KDV, bu vergiyi vergi dairesine beyan ederek ödeyen ALICIYA 

iade edilecektir. 

• Diğer taraftan, satıcının tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade talebi sonuçlandırıldıktan sonra 

KDV iadesini ortaya çıkaran işleme ilişkin olarak yukarıda belirtilen şekilde düzeltme yapılmasının 

gerekmesi durumunda aşağıdaki şekilde hareket edilecektir: 

✓ Düzeltme yapılması gereğinin ortaya çıktığı vergilendirme döneminde, yukarıda belirtildiği şekilde 

düzeltmeyi yapan mükellefin ilgili beyannamede de düzeltme yaptıktan sonra vergi dairesine yazılı olarak 

müracaat edip, daha önce iadesini aldığı tutarı iade etmesi halinde bu tutar, gecikme faizi ve vergi ziyaı 

cezası uygulanmaksızın mükelleften geri alınacaktır. 

✓ Mükellefin, bu şekilde düzeltme işlemini yapmaması halinde, tevkifat nedeniyle iade edilen KDV, 

değişikliğin vuku bulduğu dönemden düzeltmenin yapıldığı döneme kadar gecikme faizi uygulanarak 

vergi ziyaı cezası ile birlikte mükelleften aranacaktır.” 
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5. Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Doğrudan Yapılan Teslim ve Hizmetlerde, KDV istisnasının 

uygulanabilmesi için, istisna kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen ulusal güvenlik 

kuruluşlarınca, söz konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi 

Başkanlığından uygunluk bildirimi alınacaktır. Alınan olumlu görüş üzerine ulusal güvenlik kuruluşları 

tarafından, faturayı düzenleyen yükleniciye istisna kapsamında yapılan işlemin belgelenmesi amacıyla 

(EK: 11/A)'da yer alan yetkili birim amirinin kaşe ve imzasının tatbik edileceği bir belge verilecektir. 

Yapılan değişiklik, 01.07.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

Yine bu istisna kapsamında yüklenici firmalara yapılacak teslim ve hizmetlerde de ulusal güvenlik 

kuruluşu bu listeyi, nihai mal veya hizmetin üretimine yönelik olarak sarf edilecek mal ve hizmetlerden 

oluşup oluşmadığı bakımından inceleyip, üzerinde gerek duyduğu değişiklikleri yapacaktır. Ayrıca, nihai 

mal veya hizmetin ve söz konusu listedeki mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir 

İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi alınacaktır. Alınan olumlu görüş üzerine ulusal güvenlik 

kuruluşu listeyi örneği (EK:11/B)’de yer alan biçimde onaylayacaktır. Yapılan değişiklik, 3.6.2021 

tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 

 

6. Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Tesliminde KDV İstisnasının uygulanmasında, Uluslararası Standart 

Kitap Numarası (ISBN) bulunan boyama ve etkinlik kitapları” istisna kapsamına alınmış, “Boyama 

defterleri, kitap” ibaresi “Kitap” olarak değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik 1.7.2021 tarihinde yürürlüğe 

girecektir. Olumludur. 

 

7. İkinci El Araç ve Taşınmaz Ticaretinde uygulanmakta olan özel matrah şekilleri kapsamına 6362 sayılı 

Kanun kapsamında faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları da 

dahil edilerek, bu ortaklık ve fonlar için yetki belgesi aranmaksızın, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden 

mükelleflerden sayılacakları düzenlenmiştir. 

 

Bu kuruluşlar Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında yetki belgesi almaksızın, taşınmaz 

teslimlerinde özel matrah şeklini uygulayacaktır. Yapılan düzenleme 3.6.2021 tarihinden itibaren 

yürürlüğe girmiştir. 

 

8. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi ile 5520 

sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan finansman 

gider kısıtlaması kapsamında giren işlemler nedeniyle yüklenilen KDV’lerin KDVK m.30 uyarınca 

indirim hakkında yararlanılıp yararlanılmayacağı konusunda “Bununla birlikte, 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendindeki gider ve maliyet unsurlarından bir 

kısmının indiriminin kabul edilmeyeceğine yönelik düzenleme 3065 sayılı Kanunun 30/d maddesi hükmü 

ile paralellik arz etmemektedir. Doğrudan işletmenin faaliyetiyle ilgili olan bu giderler için yüklenilen 

KDV’nin indirim konusu yapılamaması, KDV’nin temel prensibi olan işle ilgili giderler için yüklenilen 

vergilerin mükellef üzerinde kalmaması prensibi ile de çelişmektedir. 3065 sayılı Kanunun 29/5 inci 

maddesinin verdiği yetki çerçevesinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci 

fıkrasının 9 numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (i) bendi kapsamında gider ve maliyet unsurlarından indirimi kabul edilmeyen kısma ilişkin 

3065 sayılı Kanunun 30/d maddesi hükmünün uygulanmaması uygun görülmüştür.” biçiminde görüş 

açıklanmıştır. 

 

Bu görüşe göre, finansman gider kısıtlaması kapsamında yüklenilen KDV’ler indirim konusu yapılacak 

olup, bir başka ifade ile KDV düzeltmesi yapılmayacaktır.  Değişikliğin 3.6.2021 tarihinde yürürlüğe 

girmesi  nedeniyle, 1.1.2021-30.6.2021 dönemindeki finansman gider kısıtlaması kapsamındaki 

KDV’lerin düzeltilmesi gerekeceği sonucuna varılmaktadır. Düzenlemenin yürürlük tarihinin 01.01.2021 

olması uygun olurdu.  

  

9. Aynı vergilendirme döneminde birden fazla konuda veya işlem türünde iade hakkı bulunan 

mükelleflerin bunların bazıları için iade hakkını kullanmaması imkanı getirilmiştir. Yapılan bu değişiklik 

de 03.06.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olup, olumludur. 
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Tebliğdeki değişikliklerin işlenmiş hali aşağıdaki gibidir.  

TEBLİĞİN ÖNCEKİ HALİ TEBLİĞİN SON HALİ 

2.1.3.1. Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat 

Uygulayacak Alıcılar 

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı 

yapmak üzere sorumlu tutulabilecekler aşağıda iki grup 

halinde sayılmış olup, tevkifat uygulaması kapsamındaki her 

bir işlem bazında tevkifat yapması gerekenler, söz konusu 

gruplardan birine veya ikisine veyahut söz konusu gruplar 

kapsamında olan bazı sorumlulara atıf yapılmak suretiyle 

Tebliğin ilgili bölümlerinde belirtilmektedir. 

a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV 

ödeyenler bu kapsama dahil değildir)  

b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):  

- 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,  

- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu 

kurum ve kuruluşları,  

- Döner sermayeli kuruluşlar,  

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,  

- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım 

sandıkları,  

- Bankalar,  

-Sigorta ve reasürans şirketleri, 

2.1.3.1. Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat 

Uygulayacak Alıcılar 

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı 

yapmak üzere sorumlu tutulabilecekler aşağıda iki grup 

halinde sayılmış olup, tevkifat uygulaması kapsamındaki 

her bir işlem bazında tevkifat yapması gerekenler, söz 

konusu gruplardan birine veya ikisine veyahut söz konusu 

gruplar kapsamında olan bazı sorumlulara atıf yapılmak 

suretiyle Tebliğin ilgili bölümlerinde belirtilmektedir. 

a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV 

ödeyenler bu kapsama dahil değildir)  

b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):  

- 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,  

- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla veya 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu 

kurum ve kuruluşları,  

- Döner sermayeli kuruluşlar,  

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,  

- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım 

sandıkları,  

- Bankalar,  

- Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, 

2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler  

KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli 

cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla 

kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli 

kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 

bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan 

veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile 

kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak 

belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu 

alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. 

2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler  

KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli 

cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla 

veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu 

kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta, 

reasürans ve emeklilik şirketleri, kanunla kurulan veya 

tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma 

ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak 

belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (sağlık 

hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal 

Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri 

hariç) söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV 

tevkifatı uygulanır. 

2.1.3.4.1.Tevkifat Uygulamasında Sınır 

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. 

2.1.3.4.1.Tevkifat Uygulamasında Sınır 

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin 

KDV dahil bedeli 2.000 TL’yi aşmadığı takdirde, 

hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması 

halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır. 

2.1.4.1. Mal İadeleri 

Mal iadelerinde düzeltme, işlem bedeli üzerinden hesaplanan 

verginin tevkifata tabi tutulmayan kısmı üzerinden 

gerçekleştirilir.  

Tevkifat uygulaması kapsamında bulunan hizmetlerde 

düzeltme, ifa edilen hizmetin iadesi söz konusu 

olmayacağından, faturanın hizmetin ifasından önce 

düzenlendiği durumlarda hizmetten tamamen vazgeçilmesi 

ya da hizmetin sözleşme şartlarına uygun olarak 

gerçekleştirilmemesi nedeniyle işlemin matrahında bir 

değişiklik meydana gelmesi halinde yapılabilecektir. 

 

2.1.4.1. Mal İadeleri 

Mal iadelerinde düzeltme, işlem bedeli üzerinden 

hesaplanan verginin tevkifata tabi tutulmayan kısmı 

üzerinden gerçekleştirilir. 

Tevkifat uygulaması kapsamında bulunan hizmetlerde 

düzeltme, ifa edilen hizmetin iadesi söz konusu 

olmayacağından, faturanın hizmetin ifasından önce 

düzenlendiği durumlarda hizmetten tamamen vazgeçilmesi 

ya da hizmetin sözleşme şartlarına uygun olarak 

gerçekleştirilmemesi nedeniyle işlemin matrahında bir 

değişiklik meydana gelmesi halinde yapılabilecektir. 

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında 
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KDV mükellefi olmayan alıcıların tevkifat uyguladığı 

işlemlerde düzeltme aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.  

Alıcı tarafından, işlem bedeli ve tevkif edilmeyen KDV 

kısmını ayrıca göstermek suretiyle iade amaçlı bir 

belge (fatura, dekont vb.) düzenlenir. Söz konusu 

belgede gösterilen tutarlar alıcı ve satıcı tarafından 

ilgili iade işlemini gösterecek şekilde mevzuata uygun 

olarak kayıtlara alınır. Düzeltmenin bu şekilde 

yapıldığının tevsik edilmesine istinaden, işleme ilişkin 

tevkif edilen KDV, bu vergiyi vergi dairesine beyan 

ederek ödeyen alıcıya iade edilir.  

Diğer taraftan, satıcının tevkifat uygulamasından 

kaynaklanan iade talebi sonuçlandırıldıktan sonra 

KDV iadesini ortaya çıkaran işleme ilişkin olarak 

yukarıda belirtilen şekilde düzeltme yapılmasının 

gerekmesi durumunda aşağıdaki şekilde hareket edilir: 

-Düzeltme yapılması gereğinin ortaya çıktığı 

vergilendirme döneminde, yukarıda belirtildiği şekilde 

düzeltmeyi yapan mükellefin ilgili beyannamede de 

düzeltme yaptıktan sonra vergi dairesine yazılı olarak 

müracaat edip, daha önce iadesini aldığı tutarı iade 

etmesi halinde bu tutar, gecikme faizi ve vergi ziyaı 

cezası uygulanmaksızın mükelleften geri alınır. 

-Mükellefin, bu şekilde düzeltme işlemini yapmaması 

halinde, tevkifat nedeniyle iade edilen KDV, 

değişikliğin vuku bulduğu dönemden düzeltmenin 

yapıldığı döneme kadar gecikme faizi uygulanarak 

vergi ziyaı cezası ile birlikte mükelleften aranır. 

7.2.1. Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Doğrudan Yapılan 

Teslim ve Hizmetlerde 

Ulusal güvenlik kuruluşlarına istisna kapsamında doğrudan 

teslim ve hizmet ifasında bulunan yükleniciler tarafından, 

düzenleyecekleri faturada bu Tebliğin (II/B-7.1.) 

bölümündeki açıklamalar çerçevesinde istisna uygulanarak 

işlem yapılır. Faturada istisna kapsamına girmeyen işlemler 

de bulunuyorsa, istisna olan işlemler ayrıca gösterilir. 

Bu mal ve hizmetleri alan ulusal güvenlik kuruluşları 

faturayı düzenleyen yükleniciye istisna kapsamında 

yapılan işlemin belgelenmesi amacıyla (EK: 11A)'da yer 

alan yetkili birim amirinin kaşe ve imzasının tatbik 

edileceği bir belge verilir. 

Bu yazıda mükellefin kimlik bilgileri ile faturanın tarih ve 

numarasına yer verilerek, fatura muhteviyatı mal ve 

hizmetlerin, 3065 sayılı Kanunun (13/f) maddesi gereğince 

KDV’den müstesna olduğu belirtilir. Bu belge 213 sayılı 

Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine uygun olarak 

yüklenici tarafından saklanır ve gerektiğinde yetkililere ibraz 

edilir. 

7.2.1. Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Doğrudan 

Yapılan Teslim ve Hizmetlerde 

Ulusal güvenlik kuruluşlarına istisna kapsamında doğrudan 

teslim ve hizmet ifasında bulunan yükleniciler tarafından, 

düzenleyecekleri faturada bu Tebliğin (II/B-7.1.) 

bölümündeki açıklamalar çerçevesinde istisna uygulanarak 

işlem yapılır. Faturada istisna kapsamına girmeyen 

işlemler de bulunuyorsa, istisna olan işlemler ayrıca 

gösterilir. 

İstisna kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen 

ulusal güvenlik kuruluşlarınca, söz konusu mal ve 

hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir 

İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi alınır. 

Alınan olumlu görüş üzerine ulusal güvenlik 

kuruluşları tarafından, faturayı düzenleyen yükleniciye 

istisna kapsamında yapılan işlemin belgelenmesi amacıyla 

(EK: 11A)'da yer alan yetkili birim amirinin kaşe ve 

imzasının tatbik edileceği bir belge verilir. 

Bu yazıda mükellefin kimlik bilgileri ile faturanın tarih ve 

numarasına yer verilerek, fatura muhteviyatı mal ve 

hizmetlerin, 3065 sayılı Kanunun (13/f) maddesi gereğince 

KDV’den müstesna olduğu belirtilir. Bu belge 213 sayılı 

Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine uygun olarak 

yüklenici tarafından saklanır ve gerektiğinde yetkililere 

ibraz edilir. 

7.2.2. Yüklenici Firmalara Yapılacak Teslim ve 

Hizmetlerde 

Ulusal güvenlik kuruluşu bu listeyi, nihai mal veya 

hizmetin üretimine yönelik olarak sarf edilecek mal ve 

hizmetlerden oluşup oluşmadığı bakımından inceleyerek 

ve üzerinde gerek duyduğu değişiklikleri yaparak örneği 

(EK: 11B)’de yer alan biçimde onaylar. İstisna 

kapsamında temin edilecek mal ve hizmetleri gösteren bu 

7.2.2. Yüklenici Firmalara Yapılacak Teslim ve 

Hizmetlerde 

Ulusal güvenlik kuruluşu bu listeyi, nihai mal veya 

hizmetin üretimine yönelik olarak sarf edilecek mal ve 

hizmetlerden oluşup oluşmadığı bakımından inceleyip, 

üzerinde gerek duyduğu değişiklikleri yapar. Ayrıca, 

nihai mal veya hizmetin ve söz konusu listedeki mal ve 

hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir 
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liste, projenin yürütülmesinde ortaya çıkan 

gelişmeler/ihtiyaçlar (sözleşme değişikliği, yeni mallara 

ihtiyaç duyulması vb. sebepler) çerçevesinde ve alıcı ulusal 

güvenlik kuruluşunun öngördüğü zaman dilimleri içinde 

değiştirilebilir. Değişiklik listeleri, önceki liste bilgilerini 

içerecek şekilde tanzim olunur. 

İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi alır. Alınan 

olumlu görüş üzerine ulusal güvenlik kuruluşu listeyi 

örneği (EK:11B)’de yer alan biçimde onaylar. İstisna 

kapsamında temin edilecek mal ve hizmetleri gösteren bu 

liste, projenin yürütülmesinde ortaya çıkan 

gelişmeler/ihtiyaçlar (sözleşme değişikliği, yeni mallara 

ihtiyaç duyulması vb. sebepler) çerçevesinde ve alıcı ulusal 

güvenlik kuruluşunun öngördüğü zaman dilimleri içinde 

değiştirilebilir. Değişiklik listeleri, önceki liste bilgilerini 

içerecek şekilde tanzim olunur. 

17. Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Tesliminde İstisna 

17.1. Kapsam 

İstisna, basılı kitap ve süreli yayınların (ikinci el olanlar 

dahil) yurt içindeki her safhada tesliminde ve ithalinde 

uygulanır.  

1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılan 

basılı kitap ve süreli yayınların tesliminde istisna 

uygulanmaz.  

Kanun maddesinde yer alan süreli yayın ifadesinden, belli 

aralıklarla yayımlanan gazete, dergi gibi basılmış eserler ile 

basılı haber ajansları yayınlarının anlaşılması gerekmektedir.  

Ders kitapları, dini kitaplar, ansiklopediler, almanaklar, 

hikâye ve romanlar (foto roman, çizgi roman dahil), yemek 

kitapları, kitap şeklindeki harita ve atlaslar, soru ve bilgi 

bankası kitapları, mevzuat seti kitapları da istisna 

kapsamındadır. 

Boyama defterleri, kitap şeklinde olmayan yaprak testler, 

mevzuat setlerinin güncellenmesi amacıyla gönderilen 

föyler, ciltli takvim, kartela, ezber kartları, kataloglar, 

broşürler gibi yayınlar kitap kapsamında 

değerlendirilemeyeceğinde n bunların teslimi istisna 

kapsamında değerlendirilmez. 

17. Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Tesliminde İstisna 

17.1. Kapsam 

İstisna, basılı kitap ve süreli yayınların (ikinci el olanlar 

dahil) yurt içindeki her safhada tesliminde ve ithalinde 

uygulanır.  

1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılan 

basılı kitap ve süreli yayınların tesliminde istisna 

uygulanmaz.  

Kanun maddesinde yer alan süreli yayın ifadesinden, belli 

aralıklarla yayımlanan gazete, dergi gibi basılmış eserler 

ile basılı haber ajansları yayınlarının anlaşılması 

gerekmektedir.  

Ders kitapları, dini kitaplar, ansiklopediler, almanaklar, 

hikâye ve romanlar (foto roman, çizgi roman dahil), yemek 

kitapları, kitap şeklindeki harita ve atlaslar, soru ve bilgi 

bankası kitapları, mevzuat seti kitapları, Uluslararası 

Standart Kitap Numarası (ISBN) bulunan boyama ve 

etkinlik kitapları da istisna kapsamındadır. 

Kitap şeklinde olmayan yaprak testler, mevzuat setlerinin 

güncellenmesi amacıyla gönderilen föyler, ciltli takvim, 

kartela, ezber kartları, kataloglar, broşürler gibi yayınlar 

kitap kapsamında değerlendirilemeyeceğinden bunların 

teslimi istisna kapsamında değerlendirilmez. 

4.9. İkinci El Araç ve Taşınmaz Ticareti 

Taşınmaz ticareti ile iştigal edenler, 5/6/2018 tarihli ve 

30442 sayılı Resmî Gazetede 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. 

4.9. İkinci El Araç ve Taşınmaz Ticareti 

Taşınmaz ticareti ile iştigal edenler, 5/6/2018 tarihli ve 

30442 sayılı Resmî Gazetede 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. 6362 sayılı Kanun kapsamında 

faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım fonları ile 

gayrimenkul yatırım ortaklıkları, yetki belgesi 

aranmaksızın, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden 

mükelleflerden sayılırlar. 

2.İndirilemeyecek KDV 

2.1. Genel Açıklama 

KDV esas itibarıyla vergi indirimi mekanizmasına dayanan 

bir vergilendirme şekli olmakla beraber, uygulamada, vergi 

indirimine imkân tanınmayan bazı haller Kanunun 30 uncu 

maddesinde sayılmıştır. Buna göre aşağıda açıklanan 

vergiler, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden 

hesaplanan KDV’den indirilmez. 

ç) Kanunun (30/d) maddesi uyarınca Gelir ve Kurumlar 

Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul 

edilmeyen (kanunen kabul edilmeyen) giderler dolayısıyla 

ödenen KDV de mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden 

hesaplanan KDV’den indirilemeyecektir. 

Bu itibarla, faaliyetin yürütülmesi için gerekli olan giderler 

2.İndirilemeyecek KDV 

2.1. Genel Açıklama 

KDV esas itibarıyla vergi indirimi mekanizmasına dayanan 

bir vergilendirme şekli olmakla beraber, uygulamada, vergi 

indirimine imkân tanınmayan bazı haller Kanunun 30 uncu 

maddesinde sayılmıştır. Buna göre aşağıda açıklanan 

vergiler, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden 

hesaplanan KDV’den indirilmez. 

ç) Kanunun (30/d) maddesi uyarınca Gelir ve Kurumlar 

Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi 

kabul edilmeyen (kanunen kabul edilmeyen) giderler 

dolayısıyla ödenen KDV de mükellefin vergiye tabi 

işlemleri üzerinden hesaplanan KDV’den 

indirilemeyecektir. 
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dışında kalan, işle ilgili bulunmayan veya işletme sahibinin 

özel tüketimine yönelik harcamalar niteliğinde bulunan ve 

sair kanunen kabul edilmeyen giderlere ilişkin belgelerde 

gösterilen KDV tüketici durumunda bulunan işletme veya 

işletme sahibi üzerinde kalacaktır. 

Bununla birlikte, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 

41 inci maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi 

ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (i) bendindeki gider ve 

maliyet unsurlarından bir kısmının indiriminin kabul 

edilmeyeceğine yönelik düzenleme 3065 sayılı Kanunun 

30/d maddesi hükmü ile paralellik arz etmemektedir. 

Doğrudan işletmenin faaliyetiyle ilgili olan bu giderler 

için yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılamaması, 

KDV’nin temel prensibi olan işle ilgili giderler için 

yüklenilen vergilerin mükellef üzerinde kalmaması 

prensibi ile de çelişmektedir. 

3065 sayılı Kanunun 29/5 inci maddesinin verdiği yetki 

çerçevesinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 41 

inci maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi ile 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında 

gider ve maliyet unsurlarından indirimi kabul 

edilmeyen kısma ilişkin 3065 sayılı Kanunun 30/d 

maddesi hükmünün uygulanmaması uygun 

görülmüştür. 

Bu itibarla, 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 tüketici durumunda bulunan işletme veya 

işletme sahibi üzerinde kalacaktır. 

D. DİĞER HUSUSLAR 

1. İade Hakkının İndirim Yoluyla Kullanılması, 

İade hakkı doğuran işlemleri bulunan mükelleflerin bu 

işlemler dolayısıyla yüklendikleri vergileri nakden veya 

mahsuben iade olarak talep etmek yerine indirim yoluyla 

giderme tercihinde bulunmaları mümkündür. 

Tercihini bu yönde kullanan mükellefler tarafından iade 

hakkı doğuran işlem bedelleri KDV Beyannamesinin “Tam 

İstisna Kapsamına Giren İşlemler” ve “Diğer İade Hakkı 

Doğuran İşlemler” tablolarında beyan edilir; ancak tabloların 

"Yüklenilen KDV" veya "İadeye Konu Olan KDV" 

sütunlarına "0" (sıfır) yazılır. 

Bu şekilde beyanda bulunan mükelleflerin, iade için 

istenenler hariç, iade hakkı doğuran işlemi tevsik eden 

belgeleri beyanname ekinde ibraz etmeleri gerekir. 

Ancak, mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemleri nedeniyle 

iadesini talep ettikleri tutarın bir kısmının iade alınıp kalan 

kısmının indirim yoluyla giderilmesi tercihinde bulunmaları 

mümkün değildir. 

KDV iade alacağını indirim yoluyla giderme tercihinde 

bulunan mükelleflerin daha sonra bu tercihten vazgeçerek 

nakden veya mahsuben iade talep etmeleri halinde aradaki 

dönemler için düzeltme beyannamesi vermeleri gerekir. 

Tercih değişikliğinin yapıldığı dönemde iade için istenilen 

belgeler de verilir. 

 

D. DİĞER HUSUSLAR 

1. İade Hakkının İndirim Yoluyla Kullanılması 

İade hakkı doğuran işlemleri bulunan mükelleflerin bu 

işlemler dolayısıyla yüklendikleri vergileri nakden veya 

mahsuben iade olarak talep etmek yerine indirim yoluyla 

giderme tercihinde bulunmaları mümkündür. 

Tercihini bu yönde kullanan mükellefler tarafından iade 

hakkı doğuran işlem bedelleri KDV Beyannamesinin “Tam 

İstisna Kapsamına Giren İşlemler” ve “Diğer İade Hakkı 

Doğuran İşlemler” tablolarında beyan edilir; ancak 

tabloların "Yüklenilen KDV" veya "İadeye Konu Olan 

KDV" sütunlarına "0" (sıfır) yazılır. 

Bu şekilde beyanda bulunan mükelleflerin, iade için 

istenenler hariç, iade hakkı doğuran işlemi tevsik eden 

belgeleri beyanname ekinde ibraz etmeleri gerekir. 

Ancak, mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemleri 

nedeniyle iadesini talep ettikleri tutarın bir kısmının iade 

alınıp kalan kısmının indirim yoluyla giderilmesi 

tercihinde bulunmaları mümkün değildir. 

Bununla birlikte, aynı vergilendirme döneminde birden 

fazla konuda veya işlem türünde iade hakkı bulunan 

mükelleflerin bunların bazıları için iade hakkını 

kullanmaması mümkündür. 

KDV iade alacağını indirim yoluyla giderme tercihinde 

bulunan mükelleflerin daha sonra bu tercihten vazgeçerek 

nakden veya mahsuben iade talep etmeleri halinde aradaki 

dönemler için düzeltme beyannamesi vermeleri gerekir. 

Tercih değişikliğinin yapıldığı dönemde iade için istenilen 

belgeler de verilir. 

Saygılarımızla. 

         KANIT YMM A.Ş. 


