
 

 
 
 

SİRKÜLER         İstanbul, 17.10.2019 

Sayı: 2019/143        Ref: 4/143 

 

 

Konu:  

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER  

 

15.10.2019 tarih ve 30919 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile KDV Genel 

Uygulama Tebliğinde yapılan düzenlemelere aşağıda yer verilmektedir.  

 

1) KDV Kanunu’nun 13/d maddesinde düzenlenen, yatırım teşvik belgesi kapsamında makine 

ve teçhizat teslimleri ile yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarında istisna 

uygulamasının usul ve esasları KDV Genel Uygulama Tebliğinin “Yatırım Teşvik Belgesi 

Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimleri ile Yazılım ve Gayri Maddi Hak Satış ve 

Kiralamalarında İstisna” başlıklı II/B-5 numaralı bölümünde belirlenmiştir.  

 

Tebliğin II/B-5.1 bölümünün altıncı paragrafında aşağıdaki değişiklik yapılmıştır.  

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
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. 

 

Taşıt araçları da makine ve teçhizat kapsamına 

girmez. Bu nedenle otomobil, panel, arazi taşıtı, 

minibüs, otobüs (Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile 

bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına 

sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu 

taşımacılığında kullanılmak üzere iktisap edilecek 

olan minibüs ve otobüsler hariç) kamyonet, kamyon, 

treyler ve çekici (Euro normlarına uygun yeşil motoru 

haiz olan çekiciler hariç) gibi taşıt araçları istisnadan 

faydalanamaz. 

 

 

2) KDV Kanunu’nun 13/f maddesinde düzenlenen, ulusal güvenlik amaçlı teslim ve 

hizmetlere ilişkin istisna uygulamasının usul ve esasları KDV Genel Uygulama Tebliğinin 

“Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna” başlıklı II/B-7 numaralı 

bölümünde belirlenmiştir. Tebliğin “Kapsam” başlıklı II/B-7.1. numaralı bölümünde yapılan 

düzenleme ile ulusal güvenlik kuruluşlarınca milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için 

kullanılan kent güvenlik ve plaka tanıma sistemleri dahil tarama, tanıma ve takip sistemleri, 

radar sistemleri ile istisna kapsamındaki araç, silah ve sistemlerine ilişkin araştırma-geliştirme 

ve test faaliyetlerine yönelik zorunlu olarak kullanılması gereken tesislerin teslimlerinin de 

istisna kapsamında olduğu belirtilmiştir. 

 

3) KDV Kanunu’nun 13/i maddesine göre, konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk 

tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla, Gelir Vergisi 

Kanunu’nun 3. 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 işyeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç 

elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri teslimleri KDV’den istisna edilmiştir. 



 

 

 

 

Söz konusu istisnanın uygulama usul ve esasları KDV Genel Uygulama Tebliğinin  “Konut 

veya İş Yeri Teslimlerinde İstisna” başlıklı II/B.12 numaralı bölümünde belirlenmiştir.  

 

Tebliğin “Bedelin Türkiye’ye Getirildiğinin Tevsiki” başlıklı II/B-12.2.2. numaralı 

bölümünün birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Yurt dışında bulunan dövizin, Türkiye’deki bir 

bankaya transfer edilmek suretiyle getirilmesi esastır. 

Dövizin Türkiye’deki bankaya transfer edilmesi 

durumunda, yapılan transfer işlemi banka dekontu ile 

tevsik edilir. Ödemenin, yurt dışındaki bankalar 

tarafından verilen kredi kartları ile yapılması mümkün 

olup, bu kredi kartları ile yapılan ödemelere ilişkin 

dövizin Türkiye’ye getirildiğinin yurt içindeki ilgili 

banka tarafından verilecek bir dekont veya yazı ile 

tevsik edilmesi gerekir. 

 

Yurt dışında bulunan dövizin Türkiye’ye alıcı 

tarafından fiziki olarak getirilmesi de mümkün 

olup, bu durumda dövizin Türkiye’ye getirilmiş 

olduğunun tevsikinde gümrük idaresinden alınan 

belgeler kullanılır.  

Diğer taraftan, dövizin Türkiye’ye fiziken 

getirilmesi veya alıcının Türkiye’de bulunan 

hesabına yurt dışından transfer edilmesi 

durumunda, söz konusu bedelin satıcıya banka 

aracılığıyla ödenmesi ve bu ödemenin banka 

dekontuyla tevsik edilmesi gerekmektedir. Yurt 

dışından döviz olarak getirilen bedelin satıcıya 

Türk Lirası olarak ödenmesi de mümkündür.  
6824 sayılı Kanunun Resmî Gazete’de yayımlandığı 

8/3/2017 tarihinden önce getirilen dövizler, bu istisna 

kapsamında Türkiye’ye getirilen döviz olarak 

değerlendirilmez. Ancak, belirli konut veya iş yeri 

almak amacıyla bu tarihten önce getirilen ve satıcıya 

ödenen dövizler, tevsik edilmek şartıyla istisna 

kapsamında teslime konu edilen konut veya 

işyerlerine ilişkin Türkiye’ye getirilen döviz olarak 

kabul edilir. 

Yurt dışında bulunan dövizin, Türkiye’deki bir 

bankaya transfer edilmek suretiyle getirilmesi esastır. 

Dövizin Türkiye’deki bankaya transfer edilmesi 

durumunda, yapılan transfer işlemi banka dekontu ile 

tevsik edilir. Ödemenin, yurt dışındaki bankalar 

tarafından verilen kredi kartları ile yapılması mümkün 

olup, bu kredi kartları ile yapılan ödemelere ilişkin 

dövizin Türkiye’ye getirildiğinin yurt içindeki ilgili 

banka tarafından verilecek bir dekont veya yazı ile 

tevsik edilmesi gerekir. 

 

Alıcılar dışındaki gerçek veya tüzel kişiler 

tarafından bankalar aracılığıyla satıcıların 

hesabına yapılan döviz transferleri; 

 

- Döviz transferine ilişkin banka dekontunda 

alıcıya ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin 

bilgilere (proje adı, adresi, bağımsız bölüm 

numarası) yer verilmesi veya 

 

- Dövizi transfer eden gerçek veya tüzel kişiler 

tarafından, transfere konu tutarın alıcı adına 

gönderildiğine dair satıcıya, alıcı ve teslime konu 

konut veya iş yerine ilişkin bilgileri (proje adı, 

adresi, bağımsız bölüm numarası) içeren bir 

muvafakatname verilmesi kaydıyla istisna 

uygulamasında Türkiye’ye getirilen döviz olarak 

kabul edilir. 

 

Yurt dışında bulunan dövizin Türkiye’ye alıcı 

tarafından fiziki olarak getirilmesi de mümkün 

olup, bu durumda dövizin Türkiye’ye getirilmiş 

olduğunun tevsikinde gümrük idaresinden alınan 

belgeler kullanılır.  

Diğer taraftan, dövizin Türkiye’ye fiziken 

getirilmesi veya alıcının Türkiye’de bulunan 

hesabına yurt dışından transfer edilmesi 

durumunda, söz konusu bedelin satıcıya banka 

aracılığıyla ödenmesi ve bu ödemenin banka 

dekontuyla tevsik edilmesi gerekmektedir. Yurt 

dışından döviz olarak getirilen bedelin satıcıya 

Türk Lirası olarak ödenmesi de mümkündür.  
6824 sayılı Kanunun Resmî Gazete’de yayımlandığı 

8/3/2017 tarihinden önce getirilen dövizler, bu istisna 

kapsamında Türkiye’ye getirilen döviz olarak 

değerlendirilmez. Ancak, belirli konut veya iş yeri 



 

almak amacıyla bu tarihten önce getirilen ve satıcıya 

ödenen dövizler, tevsik edilmek şartıyla istisna 

kapsamında teslime konu edilen konut veya 

işyerlerine ilişkin Türkiye’ye getirilen döviz olarak 

kabul edilir. 

 

 

4) KDV Kanunu’nun 13/k maddesine 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 Bakanlığı’na ait gençlik merkezleri ile 

gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve 

hizmetler 01.06.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV’den istisnadır. 

 

Söz konusu istisnanın uygulamasına dair usul ve esaslar KDV Genel Uygulama Tebliğinin 

“Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere 

Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna” başlıklı II/B-15 numaralı bölümünde 

belirlenmiştir. 

 

Tebliğin “İstisna Kapsamına Giren İşlemler” başlıklı II/B-15.1.3. numaralı bölümünün 

ikinci paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

 
İstisna kapsamına; genel ve özel bütçeli kamu 

idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köylere 

bağışlanmak üzere Tebliğin (II/B-15.1.1.) bölümünde 

sayılan tesislerin inşası dolayısıyla bağışta 

bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler girmektedir. 

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 kapsamına; genel ve özel bütçeli kamu 

idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köylere 

bağışlanmak üzere Tebliğin (II/B-15.1.1.) bölümünde 

sayılan tesislerin inşası dolayısıyla bağışta 

bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler girmektedir. 

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. 
Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfında bulunmakla 

birlikte, anılan Vakıf tarafından karşılıksız, süresiz 

ve geri dönüşsüz olarak Diyanet İşleri 

Başkanlığı’na tahsis edilen madde kapsamındaki 

ibadethane ve din eğitimi verilen tesislerin inşası 

dolayısıyla bağışta bulunan söz konusu Vakfa 

yapılan teslim ve hizmetler de istisna 

kapsamındadır. 

 

 

5) KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/B-3.) ve (IV/C-3.) bölümlerinde yer alan “nihai” 

ibareleri Tebliğ metninden çıkarılmıştır.  

 

Bilindiği üzere tebliğin bahse konu bölümlerinde KDV İadelerinde İndirimli Teminat 

Uygulaması Sistemi (İTUS) ile Hızlandırılmış İade Sistemine (HİS) ilişkin düzenlemeler yer 

almaktadır. 

 

 

 



 

 

 

 

Söz konusu bölümlerde “nihai” ibaresi geçen düzenlemeler aşağıdaki gibidir: 

 

IV/B-3. İTUS Sertifikasının İptal edilmesi 

 

Ancak, takip edilen vergi borcunun nihai yargı kararı veya düzeltme işlemiyle tamamen 

kaldırılması halinde; yargı kararının İdare'ye tebliğ edildiği veya düzeltme işleminin yapıldığı 

tarihi içine alan dönem ve izleyen dönemlerdeki iadeler ile bu tarihe kadar henüz 

sonuçlandırılmamış iadelerde “İTUS Uygulaması” kapsamında işlem yapılır. 

 

Olumsuz rapora dayanılarak yapılan tarhiyatın nihai yargı kararları ile terkin edilmesi 

halinde mükellefe tekrar sertifika verilir. Yapılan tarhiyatın nihai yargı kararları ile kısmen 

veya tamamen onaylanması halinde mükellefin Sertifika alabilmesi için (IV/B-1) bölümünde 

belirtilen şartları tekrar sağlaması gerekir.  
 

Yargı kararından önce, mükellefin gerekli şartları yerine getirerek genel esaslara geçmesi 

halinde, genel esaslara tabi olduğu tarihten sonraki 24 ay süresince özel esaslara tabi olmayı 

gerektirecek şartların ortaya çıkmaması ve Tebliğin (IV/B-1) bölümünde belirtilen şartları 

taşıması kaydıyla, 24 aylık sürenin sonunda mükellefe tekrar sertifika verilir. Sonradan nihai 

yargı kararının gelmesi halinde yukarıda (c) numaralı ayrımın ikinci paragrafındaki 

açıklamalara göre işlem yapılır. 

 

IV/C-3. HİS Sertifikasının İptal Edilmesi 

 

Ancak, takip edilen vergi borcunun nihai yargı kararı veya düzeltme işlemiyle tamamen 

kaldırılması halinde; yargı kararının İdare'ye tebliğ edildiği veya düzeltme işleminin yapıldığı 

tarihi içine alan dönem ve izleyen dönemlerdeki iadeler ile bu tarihe kadar henüz 

sonuçlandırılmamış iadelerde “HİS Uygulaması” kapsamında işlem yapılır. 

 

Olumsuz rapora dayanılarak yapılan tarhiyatın nihai yargı kararları ile terkin edilmesi 

halinde mükellefe tekrar Sertifika verilir. Yapılan tarhiyatın nihai yargı kararları ile kısmen 

veya tamamen onaylanması halinde mükellefin Sertifika alabilmesi için Tebliğin (IV/C/1) 

bölümünde belirtilen şartları tekrar sağlaması gerekir. 

 

Yargı kararından önce, mükellefin gerekli şartları yerine getirerek genel esaslara geçmesi 

halinde, genel esaslara tabi olduğu tarihten sonraki 24 ay süresince özel esaslara tabi olmayı 

gerektirecek ve sertifikayı iptal ettirecek şartların ortaya çıkmaması kaydıyla, mükellefe 

tekrar Sertifika verilir. Sonradan nihai yargı kararının gelmesi halinde yukarıda (c) numaralı 

ayrımın ikinci paragrafındaki açıklamalara göre işlem yapılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Söz konusu düzenleme uyarınca, vergi yargı sürecinde mükellef lehine “nihai” yargı kararı 

çıkması beklenmeden ilk derece mahkemeden çıkacak lehe bir karar ile söz konusu 

sertifikalar kapsamında işlem yapılmaya devam edilebilecektir. 

 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

 

EK: 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri 

No: 27) 

 

 

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

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

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

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

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge,, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör  

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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15 Ekim 2019 SALI Resmî Gazete Sayı : 30919 

TEBLİĞ 

Hazine ve Maliye Bakanlığından: 
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SERİ NO: 27) 

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel 

Uygulama Tebliğinin (II/B-5.1) bölümünün altıncı paragrafında yer alan “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,” ibaresi “minibüs, otobüs (Belediyeler ve İl Özel İdareleri 

ile bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında 

kullanılmak üzere iktisap edilecek olan minibüs ve otobüsler hariç),” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (II/B-7.1.) bölümünün dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 

paragraf eklenmiştir. 

“Diğer taraftan, ulusal güvenlik kuruluşlarınca milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için kullanılan kent 

güvenlik ve plaka tanıma sistemleri dahil tarama, tanıma ve takip sistemleri, radar sistemleri ile istisna kapsamındaki 

araç, silah ve sistemlerine ilişkin araştırma-geliştirme ve test faaliyetlerine yönelik zorunlu olarak kullanılması 

gereken tesislerin teslimi de bu istisna kapsamında değerlendirilir.” 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin (II/B-12.2.2.) bölümünün birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 

paragraf eklenmiştir. 

“Alıcılar dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından bankalar aracılığıyla satıcıların hesabına yapılan döviz 

transferleri; 

- Döviz transferine ilişkin banka dekontunda alıcıya ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgilere 

(proje adı, adresi, bağımsız bölüm numarası) yer verilmesi veya 

- Dövizi transfer eden gerçek veya tüzel kişiler tarafından, transfere konu tutarın alıcı adına gönderildiğine dair 

satıcıya, alıcı ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgileri (proje adı, adresi, bağımsız bölüm numarası) içeren 

bir muvafakatname verilmesi 

kaydıyla istisna uygulamasında Türkiye’ye getirilen döviz olarak kabul edilir.”  

MADDE 4 – Aynı Tebliğin (II/B-15.1.3.) bölümünün ikinci paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfında bulunmakla birlikte, anılan Vakıf tarafından karşılıksız, süresiz ve geri 

dönüşsüz olarak Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen madde kapsamındaki ibadethane ve din eğitimi verilen 

tesislerin inşası dolayısıyla bağışta bulunan söz konusu Vakfa yapılan teslim ve hizmetler de istisna kapsamındadır.” 

MADDE 5 – Aynı Tebliğin (IV/B-3.) ve (IV/C-3.) bölümlerinde yer alan “nihai” ibareleri Tebliğ metninden 

çıkarılmıştır. 

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 

  
 

  
 

 

 

 
 


