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KDV İHRACAT İSTİSNALARI VE  DERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK 

UYGULAMA 

ÖZET 

Ülkelerin gelişmişliği kültürel, sosyal, eğitim, ekonomik gibi etkenler üzerinden 

gösterilmektedir. Ekonomik gelişmişlik bir ülke için olmazsa olmazlardandır. 

Ekonomik gelişmişlik içinde en önemli etkenler ticari faaliyetlerdir. Ticari 

faaliyet içinde ülkelerin başka ülkelere ticaret yapmaları tarihin en eski 

dönemlerinden beri bulunmaktadır.  Tarihi İpek ve Baharat yolları birçok 

savaşların olmasına sebep olmuştur. Ülkeler başka ülkelere ticaretini artırarak 

ekonomik olarak kalkınmayı sağlamaya çalışmaktadırlar. Devletler satışları 

artırmak için vergi teşvikleri veya istisnaları sağlamaktadırlar.  

Ülkemizde vergi istisnalarından en önemlisi olan KDV istisnası ile alakalı 

Maliye Bakanlığı birçok tebliğ yayınlamıştır. 2014 yılında tüm tebliğleri 

kaldırarak tek tebliğde toplamıştır. Tezimizde KDV istisnasının çeşitleri, 

etkileri ve ülkemizde ithalat oranının yok denecek kadar az olduğu ve en önemli 

ihracat sektörümüz olan deri sektörüne yönelik örnek bir işletme üzerinden 

KDV istisnası uygulamasına değinilecektir. 

 
Anahtar Kelimeler: Katma Değer Vergisi, KDV İstisnası, Deri Sektörü 
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VAT EXPORT EXEMPTİONS AND İMPLEMENTATİON ON LEATHER 

MARKET 

ABSTRACT 

The development of a country is demonstrated through her cultural, social, 

educational and economic aspects. Economic development is a must for any 

country. Within this economic development, trade affairs are the most important 

factor. And international trade has been a vital part of these trade affairs since 

ancient times. Historical trade routes such as the Silk Road and the Red Sea 

spice route has been the cause of many wars. Countries try to achieve 

development by increasing their trade with other countries. States provide tax 

incentives and tax exemptions to further improve their export. 

In our country, Ministry of Finance have issued many notifications regarding 

VAT exemption, the most important tax exemption. In 2014, Ministry of 

Finance annulled all notifications and gathered all of them in a single 

notification. In our treatise we will go over types of VAT exemption and their 

effects, also we will examine the practice of VAT exemption through an 

exemplary business in leather market, in which the import rate of our country is 

almost none and export rate is among the most important. 

Keywords: Value-added Tax, VAT Exemption, Leather Market 
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1.  GİRİŞ 

KDV uygulayan tüm ülkelerde yeri olan “varış ülkesinde vergileme” ilkesine 

göre ülkeye giren mal ve hizmetler vergilenirken, ihraç edilen malın yada 

hizmetin üzerindeki KDV’si tahsil edilmemekte, böylelikle vergiden 

arındırılmıştır.  Böylelikle, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler 

ile yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetler KDV’den istisna edilmiştir.  

Kavram olarak istisna ile vergilendirme prensibi çelişir gibi görünmektedir. 

Vergilemenin temel amacı gelir yönüyle bir kaynak oluşturmak iken, istisna ise 

bazı vergiye tabi uygulamaların vergi dışı bırakılması sebebiyle kaynak kaybına 

yol açacağı görülmektedir.  

Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde, ekonomik kalkınmayı hızlandıracak veya 

gelişmesi istenen sektörlerin desteklenmesi suretiyle, bu sektörlerin uygulama 

alanlarında meydana gelen vergi yükünü kısmen veya tamamen vergi dışı 

bırakılması, sıkça başvurulan bir teşvik yöntemidir. 

Ülkemizde uygulanmakta olan teşvik yöntemlerinden geniş bir uygulama alanı 

bulan Katma Değer Vergisi Kanunu istisna uygulamalarıdır. İstisna 

uygulamalarını tek tek incelediğimizde hepsinin ülke ekonomisi için yüksek 

öneme sahip oldukları görülmektedir. İstisna uygulamalarına vergi uygulaması 

açısından dışarıdan bakıldığında vergi kaybına yol açtığı kesindir. Ama 

istisnaya konu uygulamalar ait oldukları iş kolları bazında incelemeler 

yapıldığında yüksek katma değer oluşturan sektörler olduğu görülmektedir.  

Uyulanan teşvik sistemi kapsamındaki istisna uygulamalarına, dar maliye 

bakışıla değil, daha geniş bir açıyla bakarak fotoğrafın bir bölümü değil 

tamamının görülmesi gerekmektedir. Bu konuyu örnek net bir uygulama ile 

açıklayalım. Ülkemizde gemi inşaa ve işletilmesi sektörü birçok uygulama ile 

teşvik edilmiştir. Yüksek maliyetlere ve uzunca bir imalat aşamasına sahip olan 

gemi sektörü birden çok vergiden istisna edilerek çok büyük vergi kaybının 

oluştuğu düşünülebilir. Böyle düşünülmesine rağmen teşvik edilen gemi inşaaa 
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ve işletilmesi sektörü ülkemizde büyük gelişimler sağlayarak ekonomi olarak 

kalkınmaya katkıda bulunmuştur.  Teşviklerin uygulanması ile birçok gemi 

inşaa eden tersabe faaliyete geçmiştir. Bunun sonucunda inşaa sürecinde 

tersanelere mal ve hizmet tedariki sağlayan firmalar ile birlikte ekonomik işlem 

hacmi oluşturmuştur. İstihdam artışı sağlayarak ekonomik ve refah artışına aynı 

zamanda, sektörde teşvikler sebebiyle atağa geçen gemi inşşa ve işletmesi ile 

ülkemiz dünya üzerinde sayılı bir konuma gelmiştir. Başka bir sektöden örnek 

verecek olursak, ülkemizin en büyük ekonomik sektörü olan inşaat sektörüne 

yönelik istisna veriliğinde vergi kaybı olarak gözüksede, inşaat sektörüne bağlı 

en az 50 farklı iş kolundaki faaliyetler artmaktadır ve bu sektörlerin büyümesi 

ile hem vergi geliri hemde ekonomik büyüme gerçekleşmektedir.  

Ülke ekonomisinde istisna kapsamında vazgeçilen birçok vergi kaynağından, 

çok daha fazla ekonomik girdi sağlanarak ciddi kaynaklar elde etmiş ve ülkemiz 

açısından son derece olumlu bir tablo ortaya çıkmıştır.  

Ne yazık ki ülke ekonomisini bu kadar kalkındıran istisnalrın uygulanması 

bakımından değerlendirildiğinde, az önce belirtmiş olduğmuz olumlu tablonun 

zıttını görmekteyiz. Ülkemizde özellikle uygulamada bulunan verg i 

kanunlarının karışık ve detaylı olması sebebiyle bir türlü netliğe 

kavuşturulmaması, sürekli değiştirilmesi, birbiriyle ve hukuk kuralları ile 

çelişen uygulamalara yer verilmesi ve devlet, müşavir, mükellef güvensizliğinin 

temelde olması nedeniyle uygulamada birçok sorun ortaya çıkmaktadır. 

Maliye Bakanlığı üzerinde uzun süredir çalıştığı Katma Değer Vergisi 

Uygulama Genel Tebliği ile daha önce uygulamada bulunan yayımlamış olan 

tebliğleri yürürlükten kaldırmış ve Katma Değer Vergisine ait tüm uygulama 

usul esaslarını tek bir tebliğde toplayarak sadeleştirme yoluna gitmiştir.  

Tezin ikinci bölümünde Katma Değer Vergisi’nin tanımları ve tarihi gelişimine 

dair bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümünde Katma Değer Vergisi kapsamında 

yer alan istisnalara değinilerek, KDV kanununda yer bulan istisnalar hakkında 

bilgi verilmiştir. Dördüncü bölümde ise KDV istisnaları kapsamında yer alan 

ihracat KDV istisnasına detaylı bir şekilde değinilmiştir. Beşinci bölümde ise 

KDV iade uygulamalarına değinilmiş olup bu süreç hakkında bilgiler 

verilmiştir. Altıncı bölümde ise ihracat KDV istisnasına yönelik deri 

sektöründen örnek bir uygulama üzerinde yer verilmiş olup en son yedinci 
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bölümde ise ihracat istisnasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerine yer 

verilmiştir. 

Yapılan bu açıklamalara istinaden, KDV İhracat istisnası iade süreci örnek 

sektör uygulama örneği üzerinden, iade için yapılması gereken işlemler,  

hazırlanması gereken evraklar ve  muhasebe kayıtları yapılarak, süreç hakkında 

hazırlamış olduğum tezde bilgi verilmiştir.  
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2.  KDV İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 

2.1 Katma Değer Vergisi Tanımı 

Katma Değer Vergisi (KDV), genel anlam itibariyle tüketim vergisine tabi olan 

bir vergi çeşitidir. KDV ekonomik değer ifade eden mal ve hizmetleri vergi 

konusunun içine alan mal ve hizmetin oluşumunun ilk aşamasından başlayarak 

en son tüketimini gerçekleştiren kısma kadar tüm el değişimlerinde olan, 

iktisadi aşamaların tamamını kaplayan ve ekonomik anlam ifade eden her 

aşamından meydana gelen iktisadi değeri matrah kabul etmektedir (Şenyüz ve 

diğ.,2013:31) Her el değişim aşamasında bir katma değer oluşturduğundan 

dolayı bu vergi çeşiti Katma Değer Vergisi adını bu kavramdan almıştır.  

Günümüzde uygulanmakta olan tüketim vergi çeşitleri içinde, KDV ilk üretim 

aşamasından son tüketim aşamasına kadar oluşan her katma değer ifade eden 

iktisadi değişimlerde oluşan değeri vergi matrahı olarak kabul ettiğinden dolayı, 

tüm aşamalarda vergi matrahı oluşmakta olup, bu özelliğinden dolayı bu süreçte 

olan tüm taraflar aynı şartlarda vergilendirildiğinden dolayı, KDV’nin her 

kesime eşit şartlarda yansıması bu vergi çeşidinin en öenmli özelliği olmaktadır. 

Her kesime yansıdığından dolayı herkes vergi yüküne girdiğinden dolayı 

verginin tamamen yayılması sebebiyle piramitleşmesi engelenmiş olmaktadır.  

Diğer bir yönden ise KDV ekonomik olayın başından en son tüketimine varılan 

tüm aşamalara kadar eşit dağılması sebeyile ve izlenebilir olması sebebiyle, 

diğer tüm vergilerde temel amaç olan gelir oluşturma özell iğinden 

ayrılmaktadır(Şimşek, 2002:247). KDV’nin gelir oluşturma amacı dışında ilk 

meydana geldiği yerden en son tüketimin yapılacağı yere kadar yansıması 

sebebiyle vergi kaçırma olanakları geniş olmaktadır. Gelişen teknoloji ile ve bu 

teknolojinin devlet yapılandırmalarında uygulamaya konulması sebebiyle KDV 

ve diğer vergilerde kaçaklığının önüne geçilmesi için önemli adımlar atılmıştır.  

KDV dünyada 66, ülkemizde ise 35 yıllık bir geçmişi olan bir vegi çeşitidir. 

Tüm dünyada hemen hemen 150 ülkede uygulanmakta olup, ve tahakkuk eden 
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tüm vergi gelirleri içerisindeki oranı yaklaşık olarak %20 oranındadır. 

(Aygül,2016:3). 

2.2 Katma Değer Vergisi’nin Avantajları 

Katma değer vergisinin avantajları; 

• KDV, konusunun detaylı ve çok geniş olması sebebiyle net vergi hasılatı 

bakımından pozitif bir özelliği olan vergi çeşitidir.  

• KDV, yatırım ve ihracat yapanları teşvik eder. Yatırımlar, yatırım 

yapılırken ödenen vergilerin indirilmesiyle, ihracat ise tam istisna 

kapsamında olduğundan dolayı vergiden muaftır.  

• -Kapsamının detaylı ve geniş olması nedeniyle düşük oranlı uygulama 

alanı bulunan KDV, vergi kaçaklığını en alt düzeye indirir.  

• -Vergi yükü, üretime ve tüketime katılım yapan değerler oranında, 

piramid tarzında sektörler, ve kişiler arasında yayılan bir vergi türüdür. 

Bu özellği sebebiyle vergiden dolayı doğan yükün zincir içerisinde 

adaletli dağıtılması açısından olumlu bir özelliğidir.  

• -KDV, mal ve hizmet zincirini ve bu zincire halka olan kaynakların 

dağılımı etkilenmeden yer değiştirebilmektedir.  

• -KDV, malın her el değiştirmesinde alınması sebebiyle, üretim 

aşamasından tüketim aşamasına kadar ne kadar az el değiştirirse o kadar 

az vergi ödenmekte ve maliyetleri düşmektedir. Bu durum gereksiz 

olarak el değiştirmelerin ve aracılık yapanlarının sayısnın düşnesini 

sağlayan önemli bir sebeptir.  

• -KDV, malın artan değeri üzerinde uygulandığından dolayı, malın değeri 

arttıkça KDV’de arttığından dolayı, milli gelirin artışların da, dolaylı 

vergiden çok daha iyi bir vergi sistemine yapısal bir esneklik getiren bir 

vergi çeşitidir.  

• -KDV, bazı açılardan objektif bir vergi türüdür. KDV’nin bu 

özelliğinden dolayı endüstriyel yapı ve ekonomik kaynakların dağılımın, 

optimal denge noktasından önem arzedecek şekilde sapma yapmaz. 



7 

Çünkü KDV en sonunda üretimi sağlayan birimler üzerine değil, en son 

zincir olan tüketiciler üzerinde kalmaktadır.  

• -Tüketimi ve harcamaları hedef alan diğer vergiler gibi KDV tasarrufları 

teşvik eder, enflasyonun sebep olduğu baskıları engeller.  Hatta fiyat 

artışları ile savaşın yeni bir aracı olarak bu vergi türü kullanılmaktadır.  

• -KDV sektörler arasında olan haksız rekabeti engeller, sektörler arasında 

denge kurarak, sanaylileşme ortamını hakısız rekabet yerine daha dengeli 

olmasını sağlar ve vergisiz sektör yaratmadığından dolayı tüm sektörler 

arasında vergisel olarak bir denge unsuru olacaktır.  

• -KDV indirimlerinden yararlanmak için Katma Değer Vergisinin bir 

belgeye dayanması ve şekilsel özellikleri olması sebebiyle, vergide oto 

kontrol mekanizmasının kurulmasını sağlamaktadır.  

• -KDV, tüketimin kısılması için kullanılan selektif vergilere göre daha 

genel ve etkili bir vergi türüdür.KDV bu yönü ile otomatik stabilizör 

niteliğindedir.  

• -KDV, ekonomik kalkınma ve politikalara yönelik olarak daha düzgün ve 

güvenilir veriler sağlamaya yardımcı olan bir vergi türüdür.  

• -KDV, uluslararası ticaretin ve ekonomik olarak yapılacak ticari iş 

birliklerinin geliştirilmesi açısından en uygun vergi türüdür  

(Şemin,1984:49).  

2.3 Katma Değer Vergisi’nin Dezantavajları 

-KDV, muhasebe sistemi gelişmemiş olan küçük firmalar açısından karışık bir 

vergi türüdür. Tek aşamalı bir vergi türüden KDV sistemine geçilen ülkeler de 

vergi mükellefi sayıları birkaç kat artmaktadır ve bu artış vergi idaresinin 

masraflarını ciddi manada yükseltmektedir.  

-KDV’de gerekli görülen yerlerde gerekli zamanlarda istisnalar konulması ve 

çeşitli sebeplerle vergi oranlarının farklılaştırılması diğer satışa dayalı 

vergilerinden daha güçtür. KDV üzerinde istisnaların fazla olması ve oranların 

devamlı suretle değiştirilmesi sistemin işleyişini bozabilir.  
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-Hizmetlerin KDV dışında bazı tamamlayıcı vergilere tabii tutulmuş olması, 

verginin genelliği ilkesini bozmaktadır  

-KDV, ihraç edilecek mal ve hizmetlerin fiyatlarının yükselmesine ve KDV 

istisnası iadelerinin uzun süreçte tamamlanması satış imkânlarının 

kısıtlanmasına ve finansman olarak işletmelere yük  olarak kalmaktadır 

(Şemin,1984:50-51).  

- Kanunen kabul edilmeyen giderlerin KDV’si indirilmez(Gündüz,2003:4).  

2.4 Katma Değer Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay 

Katma Değer Vergisi Kanunu 10. Maddesinde vergiyi doğuran olaylar konuları 

bakımından ayrı ayrı belirlenmiştir. Buna göre bir mal veya hizmetin, teslimi, 

ifası, tesliminden önce faturasının kesilmesi, parça parça mal teslimi veya 

hizmet yapılması, malın nakliyesine başlanması ya da nakliyeciye teslimi, 

komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon aracılığıyla yapılan malların 

alıcılara teslim edilmesi, Katma Değer Vergisinde vergiyi doğuran olaylardır  

(Akdoğan, 2008:484). 

Ayrıca ihtalat işlemlerinde ise Gümrük Kanunu’na göre gümrük giriş 

beyannamesinin düzenlenmesi ve gümrük vergisi ödenmesi mükellefiyetlerinin 

başlanmasıda vergiyi doğuran olay sayılmaktadır(Kızılot,1996:1313-1314) 

Mal teslimi ve fatura kesimi ile vergiyi doğuran olay meydana gelmektedir. 

Vergiyi doğuran olayda mal teslimi veya fatura kesiminden hangisi önce 

yapılmış ise ilk önce yapılan baz alınır. Bu işlemler yapıldığından ödenen 

KDV’ye indirilecek KDV denilmektedir. KDV işletmelerin ne gideri veya 

geliridir. İşletmeler mal ve hizmet teslimlerinde aldıkları KDV’ye hesaplanan 

KDV olarak tanımı yapılmıştır(Aydın,2009:73). 

2.5 Katma Değer Vergisi’nin Türleri 

Katma Değer Vergisi, mal ve hizmet tesliminde alınan KDV ile, mal ve hizmet 

alımından ödenen KDV arasındaki farktır. KDV hesaplaması yapılırken, mal ve 

hizmetlerin iktisadi bedellerinin hesaplanma şekillerinden dört farklı KDV türü 

meydana çıkmıştır(Aydemir,1996:10). 
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• -Gelir Tipi Olan KDV 

• Tüketim Tipi Olan KDV 

• -Gayrısafi Hasıla Tipi Olan KDV 

• -Ücret Tipi Olan KDV 

İktisadi olarak değer ifade eden kıymetler için ödenmiş olan KDV;  aynı 

dönemde indirilme işlemi yapılıyorsa “Tüketim Tipi Olan KDV”, yıllara sari 

olarak indirilme işlemi yapılabiliyorsa “Gelir Tipi Olan KDV”, ilgili dönemde 

indirilme işlemi yapılamıyorsa “Gayrısafi Hasıla Tipi Olan KDV”, elde edilen 

sermaye gelirlerinden indirilirse “Ücret Tipi olan KDV” olarak 

adlandırılmaktadır(Sarılı,2010,:501). 

Katma Değer Vergisinin diğer harcama vergilerinden ayıran en önemli özelliği 

indirim yönünün bulunmasıdır. Katma Değer Vergisinde ödenecek verginin 

hesaplanmasında, mükellef mal teslim ve hizmet ifaları yapması sebebiyle 

toplamış olduğu vergilerden, bu malları üretmek ve hizmet ifasının 

gerçekleşmesi için katlanması gereken maliyetleri için ödemiş olduğu vergileri 

aldığı vergilerden düşerek ödeyeceği vergiyi bulmaktadır. Vergi ödemesi 

çıktığında çıkan vergiyi idareye ödemektedir, alırken ödediği vergiler yüksek 

çıkarsa, fazla ödemiş olduğu vergiyi önündeki vergi dönemlerinde veya istisna 

kapsamında ise iadesini alabilecektir(Öncel ve diğ.,2013:410).  

2.6 Katma Değer Vergisinin Hesaplanma Yöntemleri 

KDV hesaplamaları yapılırlen kullanılmakta olan iki yöntem bulunmaktadır. Bu 

yöntemler; 

• - Dolaylı Hesaplama Yöntemi 

• - Dolaysız Hesaplama Yöntemi  

olarak iki yönteme ayrılmaktadır(Aydemir,1996:10-14). 

Dolaysız yöntem vergi indirimi yöntemi olarakta adlandırılmakta ve kendi 

arasında Toplama ve çıkarma yöntemi olarak ikiye ayrılmaktadır. Dolaylı 

hesaplama yöntemide vergi mahsubu yöntemi olarak 

adlandırılmaktadır(Gök,2010:3). 
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2.6.1 Dolaylı hesaplama yöntemi  

Vergi mahsubu yöntemi olarak adlandırılan bu hesaplama yöntemi KDV 

uygulaması olan tüm AB ve dünya ülkelerinde kullanılmaktadır.  

 Bu hesaplama yönteminde ödenmiş olan KDV, mal ve hizmetlerin ifasında 

hesaplanan KDV, alışlar üzerinden ödenen KDV’nin mahsup edilmesi suretiyle 

bulunmaktadır.   

Bu yöntemin en önemli faydası, vergi yükü ve hasılatını azaltmadan, KDV 

matrahının ortaya çıkan her aşamasında vergi oranlarının farklılaştırılmasına 

olanak sağlamasıdır(Maç,1998:25). 

2.6.2 Dolaysız hesaplama yöntemi (vergiden indirim) 

Dolaysız KDV hesaplama türünde ili farklı yöntemde hesaplama vardır. Bu 

yöntemler toplama ve çıkarma yöntemi olarak adlandırılmaktadır.  

2.6.2.1 Toplama yöntemi  

Gelir tipi olan KDV’ye uygulanması en ideal olan yöntem toplama yöntemidir. 

Bu yöntemde KDV’nin matrahı hesaplaması yapılırken, üretim bileşenlerine 

yapılmış olan ödemelerin tamamının toplamını oluşturmaktadır. Yani mal 

üretimine kullanılan bileşenlerin üretime katılan faiz, kar, ücret ve rantın 

toplamı KDV matrahının kendisini oluşturmaktadır. Yalnız kar hesaplaması 

yapılırken amortismanların matrahtan düşülmesi gerekmektedir 

(Sarılı,2010:504). 

2.6.2.2 Çıkarma yöntemi  

Kdv hesaplama yöntemlerinden biri olan çıkarma yönteminde, KDV’nın matrahı 

hesaplanırken, Satım bedelinden maliyetini oluşturan girdi ve sermaye 

mallarının değerleri çıkartılarak hesaplaması yapılır. Aynı zamanda firma 

bünyesinde üretilen yatırm mallarının ve stok artışları toplam yapılan yatırıma 

dahil olduklarında bunların matrahları hesaplamadan çıkartılır. Bu yöntemde 

stok değerlemelerine ve amortismanların ayrılmasına ihtiyaç duyulmaması 

sebebiyle, bu yöntem uygulaması kolay olan bir yöntem olduğundan dolayı, 

tüketim tipi olan KDV’de uygulama imkanı bulabilmektedir(Sarılı,2010:504).  
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2.7  Katma Değer Vergisi Tarihi 

2.7.1 Katma değer vergisi’nin dünya’da uygulanması 

KDV kavram olarak XX. Yüzyılda ortaya çıkan bir tüketim vergisi türüdür.  

KDV’nin ilk uygulamalarına örnek olarak 1950 öncesi Amerika Birleşik 

Devletinde günümüz KDV uygulamalarından oldukça farklı olarak tek bir 

eyalette yerel olarak uygulamasını örnek olarak  verebiliriz(Nadaroğlu, 

1992:380). 

KDV’nin bir sistem dahilinde ilk uygulama örneklerine Fransa’da 

rastlamaktayız. Fransa’da Maliyeci Maurice LAURE yayımladığı 1953 yılında, 

KDV’nin tanımını yaparak temel esaslarını ortaya koymuştur.  

Temelde KDV, Avrupa Birliği (AB) vergisi olarak kabul görmektedir. Avrupa 

Ekonomik Topluluğu’ndan (AET), AB’ye giden süreçte vergilerin 

uyumlaştırılması amacıyla, topluluk tarafından maliyeci Fritz NEUMARK’a 

“Vergi ve Maliye Komitesi Raporu” adı altında çalışma hazırlatılarak 

yayımlanmıştır. Günümüzde bu rapor “Neumark Raporu” olarak bilinmektedir. 

Rapor’da o zaman için Fransa’da uygulaması bulunan KDV’nin ortak pazarın 

sağlıklı işlemesi açısından en uygun vergi örneği olduğu sonucuna varılmıştır. 

1962 yılında raporun hazırlanması ile başlayan süreç 1977 yılında yayınlanan 6. 

Direktif ile ileri düzeyde bir uyumlaştırma gerçekleştirilmiştir. Son olarakta 

1991 yılında yayımlanan direktif ile sınırların ve gümrüklerin olmadığı Avrupa 

Birliği’ne üye ülkeler arasında mal ve hizmet hareketlerinin nasıl 

vergilendirileceği kararlaştırılmıştır(Bilici, 2013:114). 

AB’de KDV’nin uygulama esasları genel olarak üç başlık  altında 

toplanmaktadır. 

1993 tarihine kadar olan uygulama süreci; KDV işlemleri sınırlarda yapılırdı, 

ihracatçı ülke tarafından yapılan KDV iadesi ile ithalatçı ülke tarafından yapılan 

KDV tahsilatı gümrüklerde gerçekleşmekteydi. 

1993 tarihinden itibaren yürürlükte olan uygulama ise; sınırların kalkmasına 

paralel olarak, KDV işlemlerinin gümrüklerde yapılması işlemi 

sonlandırılmıştır. Mallar, sınırı KDV ödemeden geçmekte, verginin ödenmesi 

ithalatçı firmanın bulunduğu yerde yapılmaktaydı. İhraçatçı ülkedeki vergi 
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iadesi ise, söz konusu malın ülkeden dışarı çıktıının ve ithalatçı ülkede 

vergisinin ödendiğinin anlaşılması üzerine yapılmaktaydı. Uygulamanın 

denetimi, üye ülkeler arasında bilgi alışverişini gerekli kılmaktaydı. Bu amaçla 

onbeş üye ülkenin vergi idareleri arasında güçlü bir bilgisayar ağı 

oluşturulmuştur(Bakar,2012:41). 

Gelecekte geçilmesi planlanan sistem (Clearing System); AB üye olan ülkeler, 

tek bir ülke gibi değerlendirilmesi yapılacaktır. İhracat işlemi gerçekleştiğinde 

alıcı, satış fiyatı ile birlikte KDV’yi ihracatçı ülkeye ödemesini yapacaktır. 

Daha sonra bu malı kendi ülkesinde sattığında, tahsil edeceği KDV’den 

ihracatçı ülkeye ödemiş olduğu KDV’yi indirecektir. İhraçatçı ülke bu mal ile 

ilgili tahsil ettiği, ancak gerçekte ithalatçı ülke hazinesinin hakkı olan KDV’yi 

oluşturan merkezi hesap vasıtasıyla bu ülkeye iade edecektir(Bilici, 2013:123).  

2.7.2 Katma değer vergisi’nin ülkemizde uygulanması 

AET ile Türkiye arasında 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanmış olan Ankara 

Antlaşması ile AET ile ortak bir çalışma sistemine geçilmiştir. Yapılan 

antlaşmanın hedefi o zaman ki adı AET olan topluluğa tam üye olarak 

katılmaktır. Bu antlaşma ile tam üyeliğe giden sürecin tüm aşamaları 

belirlenmiştir(Oktar, 2017:1). 

Bu antlaşmanın en önemli aşamalarından biri, AET ile Türkiye arasındaki vergi 

kanunlarının ve sisteminin uyumlaştırılmasıdır. İlk Çalışma 1972  yılında Maliye 

Bakanlığı bünyesinde kurulan bir komisyonla başlamıştır.  Komisyon tarafından 

1980 senesine kadar hazırlanmış olan yedi kanun tasarısı meclisten geçmemiştir. 

Lakin sekizinci olarak hazırlanan tasarı 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı kanun 

ile meclisten geçerek kanunlaşmış ve 1 Ocak 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Kanun’un yürürlüğe girmesi ile bu tarihe kadar uygulanan, malların üretiminde 

ve ithalinde alınan istihsal vergisi ve tüketimlerinde alınan işletme vergisi ve 

eğlence yerleri için çok sınırlı sayıda olan dolaylı vergiler kaldırılmış ve yerini 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu (KDVK) bırakmıştır.  KDVK Alman 

KDV kanunu ve AB KDV sisteminden esinlenerek hazırlanmıştır(Bağrıaçık ve 

Yıldırım, 2000:1) 

KDV’nin uygulamada üç ayrı türü bulunmaktadır. Bunlar;  
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• Gayrı Milli Hasıla Tipi : Yatırım mallar için yüklenilen KDV hiçbir 

şekilde indirilmeyen KDV türüdür. 

• Gelir Tipi : Yatırım malları alımında yüklenilen KDV, yatırım mallarının 

alındığı yılda değil, yatırım malllarının amortismanı süresinde indirilen 

KDV türüdür. 

• Tüketim Tipi: Yatırım malları için ödenen KDV bir kerede indirilen 

KDV türüdür (Saraçoğlu,2006:62).  

Bu türler arasındaki temel fark sabit varlıkların diğer bir ifade ile yatırım 

mallarının bedelinin veya amortisman satışlarından düşülüp düşülemeyeceği 

hususudur (Nadaroğlu,1992:81). Ülkemizde uygulanan KDV türü tüketim tipi 

KDV türüdür.  KDVK md.29/1’e göre amortismana tabi tutulmuş kıymetler için 

yüklenilmiş olan vergiler genel esaslar uygulamasına tabi olarak indirim konusu 

içimde değerlendirmesi yapılarak indirim yapılabilmektedir. 1985-1999 yılları 

arasında amortismana tabi malların KDV’leri üç yıl indirilmesi sebebiyle, gelir 

ve tüketim tipi KDV kullanılmış olup, 1999 yılında Amortismana tabi iktisadi 

kıymet edinimi nedeniyle yüklenilen KDV’nin üç taksitte değil bir defada 

indirimi uygulamasına geçilince gelir tipi KDV türüde sona ermiştir. 

25.10.1984 tarihinde yayımlanan 3065 Sayılı Kanun’un gerekçesinde de 

belirtildiği üzere; KDV’nin diğer harcama vergilerine göre en üstün yönü vergi 

indirimidir. Vergi matrahının hesaplanmasında satışlar esnasında tahsil edilen 

ve hesaplanan KDV olarak beyannamede gösterilen vergiden, alışlar esnasında 

ödenen ve indirilecek KDV olarak beyannamede gösterilen KDV’nin 

düşülmesidir. (vergiden vergi indirim yöntemi); toplanan vergi ödenen vergiden 

fazla ise aradaki fark vergi dairesine yatırılmaktadır. Toplanan vergi ödenen 

vergiden az ise aradaki fark mükellefe iade edilmez, bir sonraki döneme 

devreden KDV olarak devir eder. (KDVK md.29/2) Bu kural tampon kuralı 

olarak adlandırılır (Öncel ve diğ.,2013:410). 

KDVK’nun yayımlanarak Türkiye’de KDV uygulamasına geçilmesinin temel 

sebepleri KDVK’nun yayımlanmasının gerekçelerinde aşağıda sekilde 

belirtilmiştir; 

• -KDV sisteminin ekonomik süreçlerin oluşumunda tüm aşamalarda ve  

tüm taraflara karşı tarafsiz olması sebebiyle yürürlükte olan muamele 
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vergilerinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin kaldırılmasını 

sağlamlanması hedeflenmiştir. 

• -Gelir ve Kurumlar Vergisi’nde 1950’li yıllarda yapılmış olan köklü 

değişimler ile aynı zamanda dilimi içerisinde birbirlerini destekleyen bir 

biçimde, harcama vergileri üzerinde de düzenlemeler yapıldığından 

dolayı ve böylece diğer vergiler ile vergi sistemin işleyişi sağlanarak 

sistemsel bağlar kurularak birlik sağlanması hedeflenmiştir.  

• -Uluslararası arenada ticaretin geliştirilmesi özellikle ihracatın 

artırılması hedeflenmiştir. 

• - KDV’nin dünya üzerinde yaygın bir uygulamasının bulunması 

sebebiyle ve birçok ülkenin KDV tarzı sistemlere geçmesi sebebiyle veya 

geçiş hazırlıkları yapması sebebiyle, ülkemizin uluslararası ekonomik ve 

ticari işlemlerimize olumlu bir biçimde katkı yapılacağı düşüncesinin 

olmasıdır(Sarılı,2010:504-505). 
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3.  VERGİ KOLAYLIKLARI 

3.1 Katma Değer Vergisinde Yer Alan İstisnalar 

Vergi kanunlarında esas itibariyle vergilendirilmesi gereken bir olayın veya 

işlemin tamamen veya kısmen, geçici veya sürekli olarak vergilendirme dışında 

bırakılmasına vergi istisnası (ayrıcalığı) denmektedir. Vergi İstisnası objeye ve 

nesneye uygulanmaktadır. Örneğin ticari kazançlarda istisnalar, zirai 

kazançlarda istisnalar, telif kazançları istisnası, ücretlerde istisnalar, ihracat 

istisnası, yatırım istisnası vb. KDVK açısından istisnalar oldukça geniş bir alanı 

kaplamaktadır. 

KDV’nin uluslararası ticaret yönünden taşıdığı özellikler, harcamalar üzerinden 

alınan bir vergi çeşidi olması sebebiyle, mal ve hizmeti alan kişi veya 

kurumların amaçlarına yönelik desteklenmesi ihtiyacı olması sebebiyle 

KDVK’da birçok istinaya yer verilmiştir(Saban,2010:477) . 

Ekonomik veya sosyal amaçlardan dolayı bazı işlemlerin KDV’den istisna 

tutularak vergi dışı bırakılması öngörülmüştür. KDV Kanunun 11-18nci 

maddelerinde, geçici olarak düzenlenen maddlerinde ve 2014 yılında 

yayımlanan Katma Değer Vergisi Uygulama Tebliğleri ile KDV istisnaları 

düzenlenmiştir. KDV Kanununda istisnalar Tam ve Kısmi istisnalar olmak üzere 

iki bölüme ayrılmaktadır. Tam istisna kavramında,  yüklenilmiş olan vergiler 

mal ve hizmet teslimlerinde hesaplanan KDV’den indirilmekte, indirilemeyen 

vergiler ise Maliye Bakanlığı’nın belirlediği çerçevede mükelleflerin isteği ile 

iade edilmektedir. Kısmi istisnada ise, yüklenilmiş olan KDV iade alınamayıp 

Gelir ve Kurumlar Vergisi çevresinde maliye ve gider unsuru olarak yer 

alacaktır(Saban,2010:477-478). 

 Tezimizde KDV kapsasımnda istisnalara değindikten sonra, KDV 

istisnalarından biri olan ihracat istisnasına değinilerek, deri sektöründe ihracat 

KDV istisnasına örnek bir uygulama yapılacaktır. 
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3.1.1 Kısmi istisna  

Tam istisna kapsamında değerlendirilmeyen işlemler nedeniyle, yüklenilmiş 

olan KDV’nin indirim yapılamayıp ya da iade alınamadığı istisna türüne kısmi 

istisna denilmektedir. Kısmi istisnada KDV indirim konusu yapılmamaktadır. 

KDVK’nun 30. Maddesinde “vergiye tabi tutulmamış veyahutta vergiden istisna 

olarak ürünlerin teslimi ve hizmet ifaları ile alakalı belgelerde göstrilen veya bu 

malların üretim maliyetleri için katlanılmış olan katma değer vergisinin indirime 

konu edilemeyeceği açıklanmıştır(Saban,2010:477).  

3.1.2  Tam istisnalar 

KDV Kanunun 32. Maddesinde sayılan haller ve 2014 yılında yayımlanan 

KDVUGT’ II bölümünde belirtilen, yüklenilmiş olan vergilerin indirilebildiği, 

indirilemeyen kısımları ise iade ediildiği ve bu sebeple tam istisna olarak 

adlandırılan istisnalar aşağıdaki gibidir(Oktar,2017:17) . 

• Mal ve hizmet ihracı İstisnası 

• Deniz hava ve demiryolu taşıma araçları istisnası 

• Liman ve hava meydanı hizmetleri istisnası 

• Petrol arama faaliyetleri istisnası 

• Boru hatlarının inşaası ve modernizasyonu istisnası  

• Altın gümüş ve platin arama işletme faaliyeti istisnası 

• Yatırım teşvik belgesi kapsamında makine ve teçhizat teslimlerinin 

istisnası 

• Ulusal güvenlik yatırım harcaları istisnası 

• Başbakanlık merkez teşkilatına yapılacak araç teslimlerinde istisna  

• Ürün senetlerinin ihtisas/Ticaret Borsaları aracılığıyla il teslim istisnası 

• Taşımacılık istisnası 

• Diplomatik istisnalar 

• Uluslararası kuruluşlara yapılan teslim ve hizmetlerde istisna  

• İthalat istisnası 
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3.1.2.1 Mal ve hizmet ihracı istisnası 

Mal ve hizmet teslimlerin uluslarası ticarete konu olduğunda, ülke sınırlarının 

dışına yapıldığında, KDV’nin; tarh, tahakkuk ve tahsilatlarında problemler 

meydana gelmektedir. Bu problemin ortaya çıkmasının temel ilkesi, “varış 

ülkesinde vergileme” ilkesidir. Bu ilkenin anlamı, mal ve hizmetin ülke dışına 

teslim edilmesi durumunda, KDV’nin tüketimin yapıldığı ülkeye ait olduğudur. 

Diğer bir ifadeyle, ülke dışına ihraç edilen mal ve hizmetle ilgili KDV, üretim 

sürecinin olduğu yapıldığı ülkede değil, tüketimin yapıldığı ülkede alınacaktır 

(Bilici,2013:20).  

KDV Kanunun 11nci maddesine belirtilen ihracat istinası, bu ilkeye 

dayanmaktadır. Bu sebeple mal ve hizmet ihraç eden ihracatçı tarafından 

teslime konu olan mal ve hizmete ait KDV tahsil edilmeyecektir. KDV Kanunun 

29 ncu maddesinde belirtilen indirim mekanıziması sebebiyle, ihracatçının ma l 

ve hizmetler üzerinde yüklendiği KDV yapılan ihracat üzerinden vergi 

hesaplanmadığı için hesaplanan vergilerden indirilememe durumu ortaya 

çıktığından dolayı, yüklenilen KDV mükellefe iade olunur.  

3.1.2.2 Deniz hava ve demiryolu taşıma araçları istisnası 

Deniz hava ve demiryolu vastıları ile taşımacılığı ülkemizdeki toplam 

taşımacılık hacminden karayolu taşımacılığı kadar pay alamamaktadır. Katma 

Değer Vergisi Kanun’nun 13. Maddesinin ve Katma Değer Vergisi Uygulama 

Genel Tebliği ikinci kısımda bu istisnanın düzenlenmesi gerekçesine, ülkemizde 

deniz ve hava ve demiryolu vastıları ile ticari filo ulaşım sistemlerinin 

geliştirilmesinin teşvik edilmesi ve dış rekabetle baş edebilecek hale 

getirilmesinin amacında olduğu ifade edilmiştir. Bu nedenle başka ülkelerde 

uygulanan standart istisnaların dışında, deniz, hava ve demiryolu taşımacılığının 

teşvik edilmesi amacıyla ilgili KDV istisnası hükmü kanunumuza girmiştir.  

KDV kanunun 13/a maddesine istinaden faaliyetlerinin tamamının veya bir 

kısmı, demiryolu, yüzer tesis veya bu araçların kiralanması veya işletilmesi olan 

mükelleflere, yapılacak olan deniz, hava ve demiryolu taşıma vasıtalarının, 

yüzer tesis ve vasıtalarının teslimi, bu araçların imal edilmesi veya inşaasını 

yapılması ile ilgili olarak yapılan tüm teslimler ve hizmet ifaları ve bakım, 

onarım, tadilatlarının yapılmasını KDV yönünden istisna kapsamına almıştır.  
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Kanundan anlaşılacağı üzere istisna bu araçları kiralayan veya çeşitli 

şekillerde işleten kişi ve kuruluşlar için, bu araçların inşa veya imal edilmesi, 

teslimi, ithali ve tamiri bakımı onarımı hizmetlerine 

uygulanacaktır”(Oktar,2017:45).  

İstisnadan yararlanmak için gerekli şartları 26.04.2014 tarihinde yayımlanan 

KDV Uygulama Genel Tebliği (KDVGUT) ile düzenlenmiştir. Bu tebliğ 

yayınlandıktan sonra daha önceden yayımlanmış ve yürürlükte olan tüm 

tebliğler kaldırılmıştır. İstisnadan yararlanmak isteyen KDV mükelleflerinin 

bağlı bulunmuş oldukları vergi dairesine başvuru yaparak istisna belgesini 

almaları gerekmektedir ve almış oldukları bu yazının bir örneğini mal ve hizmet 

aldıkları tedarikçilerine vermeleri gerekmektedir. Lakin KDVGUT ile getirilen 

düzenlemede istisnadan yararlanmak için mükellefin öncelikle istisna 

kapsamına girmesi için bir proje hazırlaması gerekmektedir. Bu proje 

kapsamına giren mal ve hizmetlerin elektronik ortamda vergi dairesi sistemine 

yüklenmesi gerekmektedir. İstisnadan faydalanmak isteyen mükellefin 

faaliyetleri kısmi veya tamamen istisnaya tabi olan söz konusu taşıma 

vasıtalarının ve yüzer tesislerin sürekli olarak işletilmesi veya kiralaması 

gerekmektedir. Özel olarak kullanımda araç, tesis ve gereçler için söz konusu 

istisna uygulanmaz. Tebliğ bu yönden incelendiğinde ve bu kapsamda 

değerlendirme yapıldığında sportif ve animatör eğlence amaçlarına yönelik 

olarak hizmet veren deniz motorsikletleri,  paraşüt çeken tekneler, sürat yapan 

deniz motorları, motorsuz lazer yelken kullanan tekneler, motor takılmış paraşüt 

ve hava balonlar ile benzeri araçlar deniz ve hava taşıma aracı olmadığından, 

bunların teslimi istisnaya girmeyeceği ve bununla alakalı olarak istisna 

uygulanmayacağı da ayrıca 10.05.2005 tarihinde yayımlanan 31 no.lu KDV 

Sirkülerinde  ve KDVGUT II Bölüm/B-1.1. maddesinde açık olarak özellikle 

belirtilmiştir. 

Ayrıca Gelir Idaresi Başkanlığı tarafından talep üzerine verilen özelgede balık 

çiftliklerinin yüzer tesis olarak değerlendirilmesi imkan olmadığı ve balık 

çiftliklerinin ve bu istisnadan yararlanmayacağı açıkça özelgede belirtilmiştir. 

(15.03.2007 tarih ve 57/5779-16-24/22929 sayılı özelge) 

İstisna uygulamasına sokularaak bu istisnadan yararlandırılması düşünülen 

deniz vasıtlarılarının Türk Ulusal Gemi Siciline (TUGS) kayıt ettirilmesi ve 
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tescilin yapılması gerekmektedir. Araçlarda bulunmasına rağmen TUGS’a tescil 

işlemi yapılmayan aksam, gereç ve parça alımları istisna kapsamına 

girmektedir. Tescil edilemeyen aksam, gereç ve parçalara örnek olarak telsiz, 

can yeleği, jenaratörü örnek olarak verebiliriz. Yalnız tescil edilemeyen aksam 

gereç ve parçaların gemi inşaa mühendisi tarafından onaylanmış “onaylı 

malzeme metraj raporu” ile belgelendirilme zorunluluğu bulunmaktadır. Yalnız 

araç inşası tamamlanıp tescil işlemleri bitirildikten sonra satın alınan veya 

alınacak aksam gereç ve parçalar istisna kapsamında bulunmamaktadır.  

KDVGUT ile istisna belgesinin tüm işlemler bittikten sonra vergi dairesine 

başvuru yapılarak, kapatılması uygulaması zorunluğuna geçilmiştir. Bu sebeple 

istisna kapsamında mal ve hizmet alımı yapanlar, istisna belgesinin sona erme 

tarihine kadar istisnadan yararlanma belgesini bağlı bulundukları vergi dairesine 

ibraz ederek kapattırma işlemini yapacaklardır. Vergi dairesi kapattırılmak için 

kendisine getirilen istisna belgesinde bulunan ilgili bölümleri kontrol ederek 

mal ve hizmet tedarikçileri tarafından doldurulup doldurulmadığının ve alınan 

faturalar ile karşılaştırma yaparak istisna belgesi ile ilgili alım yapılıp 

yapılmadığının uyum kontrollerini yaparak istisna belgesini kapatma işlerini 

yapar(Uzunoğlu, 2013:394). 

3.1.2.3 Liman ve hava meydanı hizmetleri istisnası 

Deniz ve hava ulaşımında kullanılmakta olan taşıma araçları için kullanılan 

liman ve havaalanlarında yapılan işlemler KDVK 13/b maddesi gereğince 

istisna edilmiştir. 

Limanlarda ve hava meydanlarında deniz ve hava taşıma araç ve gereçleri için 

yapılan hizmetler yüklere, yolculara ve araçlara verilen hizmetler olmak üzere 

üç gruba ayrılmış bulunmaktadır. 

KDV Kanununun 13/b maddesine ilişkin olarak yapılan ilk açıklamaların 

yapıldığı, 21.07.1985 tarih ve 18818 sayılı  resmi gazetede yayımlanan 15 Seri 

No.lu KDV Genel Tebliğinin’de gemiler veya uçaklar için sadece liman ve hava 

meydanlarında yapılan hizmetlerin istisna kapsamında yaranlandığı, yolculara 

ve yüklere verilen hizmetlerin bu istisnadan yararlanmayacağı belirtilmiş ve bu 

istisna kapsamında mütaalası yapılmamıştır. Lakin daha  sonra 18.06.2013 tarih 

ve 25141 sayılı resmi gazetede yayımlanmış bulunan 87 No.lu KDV Genel 
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Tebliğinin, B/1 bölümüne; yük ve yolculara verilmiş olan tahmiller, tahliye 

işlemi ve benzeri hizmetlerin istisna kapsamına gireceği açıklanmıştır. Bu tebliğ 

yayımlandıktan sonra, limanlarda verilen hizmetlerin, araç mı, yükmü, veyahutta 

yolcusuna mı yapıldığının detaylarına bakılmadan tamamının KDV’den istisna 

olduğu belirtilmiştir. 26.04.2014 yayımlanan KDV Uygulama Tebliğin de aynı 

durum belirtilmiş olup liman ve havaalanlarında yapılmış olan tüm işlemler 

KDV istisnası kapsamında değerlendirilerek istisna kapsamına alınmıştır.  

Diğer tarafyan 2014’te yayımlanan KDVUGT hemde bu tebliği yayımlanmadan 

önce uygulamada bulunan, 19.01.2005 tarihli 25705 sayılı resmi gazetede 

yayımlanan, 93 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin 1.1 bölümünde, istisna 

kapsamında bulunan yük ve yolculara verilen tahmil, tahliye ve benzeri 

hizmetlerin ve araçlar için yapılan seyrüseferler ile ilgili olan her çeşit hizmetin 

girdiği belirtilmiştir. Uygulamalarda verilen hizmetlerinin doğrudan gemi yada 

yük sahibine değilde taşeronlara verilmesi halinde istisna kapsamında 

değerlendirilip değerlendirilemeyeceği tereddüt oluşturmaktaydı. Gelir İdaresi 

Başkanlığı’nın (GİB), 14.06.2007 tarih ve 53644 sayılı özelgesinde istisna 

hizmetlerin tek safhalı olduğu özellikle doğrudan gemi veya yük sahibine 

verilmesi halinde uygulanması gerektiğini belirtilmiştir. Diğer bir anlamda gemi 

ve yük sahibine verilmeyen ve bunları taşeron olarak çalışanlara verilen tahmi l, 

tahliye gibi hizmetlerde istisna uygulanmayacak, taşeron olarak hizmet 

verenlerin bu hizmetler için gemi ve yük sahibine düzenlediği faturalarda istisna 

uygulanması gerekecektir. Bu durum 26.04.2014 tarihinde yayımlanan, 

KDVUGT II/B-2.2 bölümünde yapılan açıklamalar GIB’e intikal eden 

tereddütler ortadan kaldırılmıştır. 

Hava limanında verilen özel güvenlik hizmetlerinin KDV’den istisna olup 

olmadığı hakkında talep edilmiş olan özelgeye, Gelir İdaresi Başkanlığı 

27.07.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-2335 numaralı özelgede, 

verilen hizmetlerin bagaj kontrolleri ve pasaport kontrolleri öncesi  bir bölüm 

hizmetleri kapsadığından dolayı istisnaya girmeyeceğini belirten olumsuz görüş 

vermiştir. Lakin yeni dünya düzeninde güvenlik sorunları artmıştır. Güvenlik 

uygulamaları önemi ve dozu artarak zorunlu bir uygulama haline getirilmiştir. 

Ülkelere en önemli girişi çıkış kapısı olarak gösterilen havalimanlarının 

güvenliği tüm dünyada üst seviyelerde uygulanmaya çalışılmaktadır. Bu 
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yönüyle, yolcu güvenliği, ulusal güvenlik ve ülke imajı açısından büyük önem 

arz etmekte olan havalimanı güvenlik hizmetlerini bütün olarak eğerlendirilmesi 

geregerektiğinden Gelir İdaresi Başkanlığı’nın verdiği bu özelgede ki görüşünün 

isabet bulunmadığını düşünmekteyiz. 

Bir başka örnek olarak da havalimanında yiyecek içecek bölümünde yapılan 

satışların KDV’den istisna olup olmadığı yönünde firma ile vergi dairesi 

uyuşmazlığa düşmüş ve konu vergi mahkemesine taşınmıştır. Mahkeme 

sözleşmede belirtilen yiyecek ve içeceklerin servis ederek satılması suretiyle 

işletmenin hizmet sunduğunun açık bulunduğu ve bununda hizmet ihracı 

kapsamında değerlendirilme şartlarına uygun bulunmadığını belirterek firma 

aleyhine karar vermiştir. Mahkeme kararı ilgili kanun maddelerindeki açık 

hükümlere getirilen yorumlara uygun isabetli bir karar alındığı 

görüşündeyiz(Oktar, 2017:178). 

3.1.2.4 Petrol arama faaliyetleri istisnası 

Bu istisna ile ülkemizin, petrol bölgelerine yakın bulunması göz alınarak daha 

fazla petrol ve türevi çıkarılması hedeflenmektedir. Bu sebeple petrol 

aramalarının teşvik edilmesi amacılay petrol arama firmalarına bu amaçları için 

kullanacakları mal ve hizmetlerin satış ve teslimleri KDV’den istisna edilmiştir. 

Kanunun 13/c maddesiyle düzenlenmiş bulunan bu istisna, 11.06.2013 tarihinde 

yayımlanan Türk Petrol Kanunu (TPK) hükümlerine göre petrol arama 

faaliyetlerinde bulunan kişi ve kurumların yaralanabileceği belirtilmiştir. 

Petrol Arama Faaliyetlerine ilişkin istisna 2014 yılında yayımlanan KDVUGT 

3.1. bölümünde düzenlenmiştir. Petrol arama ana faaliyetlerinde kullanılan mal 

ve hizmetler istisna kapsamında değerlendirilmektedir. Petrol arama 

faaliyetinde doğrudan kullanılmayan mal ve hizmetler ise istisna kapsamına 

girmemektedir. Buna örnek olarak petrol üretimi yapan ve bu petrolün taşıma 

işlemini yapan firmalar ile petrol üretimi yapan rafinerilerin satın almış olduğu 

mal ve hizmetler bu istisna kapsamında değerlendirilmemektedir. Lakin petrol 

arama faaliyetleri gerçekleştiren firmalar, idari faaliyetlerinde kullanmış 

oldukları, bina, tesis ve eklentilrinin imalatı ve inşa edilmesinde kullanılan mal 

ve hizmetler, arama faaliyetine ait teslim ve hizmetler olarak 

değerlendirildiğinden dolayı istisna kapsamında değerlendirilmektedir.  
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İstisnadan yararlanmak isteyen arama kuruluşları ilk önce Petrol İşleri Genel 

Müdürlüğü’ne yazılı bir şekilde başvuru yaparak satın almak istedikleri mal ve 

hizmetleri içeren bir listeyi teslim etmektedirler. Bu listede söz konusu olan mal 

ve hizmetler Müdürlük tarafınfan incelenip, uygun görülmüş mal ve hizmetlere 

ait liste müdürlük tarafından onaylama işlemi yapılır ve onaylanan liste mal ve 

hizmet tedarikçilerine veya gümrük idaresine verilerek, listede gösterilen ve 

onaylanmış, mal ve hizmetlere ait alımlarda istisnaya tabi olarak KDV 

ödemeden alım ve ithalat işlemleri yapılabilecektir. Bu istisnaya tabi olan firmalara 

satış yapan firmalar kesmiş oldukları faturalarda KDV göstermeyecek ve 

alıcıların kendilerine vermiş oldukları onaylı listeyi VUK’ nu muhafaza ve 

ibrazla ilgili 253.maddesine istisnaden saklayacaklardır.  

Petrol arama faaliyetinde kullanılmak için istisnaya tabi olarak alınan mal ve 

hizmetlerin, yine aynı şekilde petrol arama faaliyetin de bulunan başka firmala 

satışının veya tesliminin yapılması halinde, bu işlemde KDV istisnasına tabidir. 

Örnek olarak Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün onaylamış olduğu listede yer 

alan sondaj makinasını, KDV istisnasına tabi olarak almış olan firma, almış 

olduğu bu makinayı petrol arama faaliyetinde bulunan ve bu makine satın alacak 

firmanın onaylanmış listesinde bulunmak şartıyla bu firmaya istisna kapsamında 

satış ve devrini yapabilir. 

3.1.2.5  Boru hatlarının inşaası ve moderinizasyonu istisnası 

KDV Kanununun 13/c maddesinde yapılan degişiklikle, TPK hükümlerine göre 

izin alarak boru hatlarıyla taşıma işlemi yapanlara, bu hatlarınin inşa edilmesi ve 

modernizasyon yapılması halinde, bu işlemelere ait teslimler ve hizmetler KDV 

istisna kapsamında değerlendirilip istisna uygulamaları içine dahil edilmiştir.  

Bu istisnada boru hatları ile taşıma işlemi yapanların, bu işlemlere ait boru hattı 

inşa edilmesi veya inşa edilmiş boru hatlarının modernizasyon yapılması 

halinde, bu işlemler için satın alacakları mal veı hizmetleri, müteahhit veya 

taşeron olarak boru hattı ile taşıma yapanlara yapmış oldukları kazı, imalat, 

döşeme, inşa, modernizasyon işlemleri, bu istisna kapsamına girmektedir. 

KDV Kanunun 13/c maddesiyle düzenlenmiş olan bu istisna tam istisna 

kapsamında değerlendirilmektedir. Bu sebeple boru hattı ile taşıma yapanlara 
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mal ve hizmet teslimi yapan mükellefler yüklenmiş oldukları KDVyi indirim 

veyahutta iade konusu yapabilmektedirler. 

KDVGUT 3.2. bölümde getirilmiş olan yeni değişiklik ile proje hazırlanması 

zorunluluğu getirilen istisnalardan birisi, Boru Hatların inşası ve 

Modernizasyonu Istisnasıdır. Bu istisnanın uygulanabilmesi proje kapsamında 

gerçekleşecektir. İlk önce bir proje hazırlanarak ve bu projenin Enerji ve Tabii  

Kaynaklar Bakanlığına sunulup akabinde Bakanlık tarafından onaylandıktan 

sonra, bu proje belge sahibi taşımacı işlemi yapanlar yararlanabilir. Yapılmış 

olan bu değişiklik ile proje kapsamına giren mal ve hizmet alımlarının 

elektronik ortamda sisteme girmesi zorunluluğu bulunmaktadır. 

Proje zorunluluğu ve istisna belgesi alma zorunluluğu getirilmiş olan bu istisna 

türünde, bu belgeyi alanların, idari faaliyetleri süreci ve bu faaliyetleri yürütmek 

için yaptıracakları idari binaların inşa edilmesi ve inşaa edilen binaların 

faaliyetlere geçirilmesi için gerekli olan her türlü mal alımı ve hizmet ifası bu 

istisna kapsamında değerlendirilmektedir. Bu idari binalar için alınacak 

demirbaşlar, otomobil, panelvan gibi taşıtlar istisna kapsamında 

değerlendirilmemektedir. Aynı zamanda istisna kapsamına girmeyen bu 

demirbaş ve araçların her türlü bakım onarım veya bunların çalışması için 

yapılan giderlerde istisna kapsamına girmemektedir. İdari binanın ısıtma, 

aydınlatılması gibi genel gider kapsamında değerlendirilen g iderleride istisna 

kapsamına girmemektedir. 

Boru hatlarının Inşa ve modernizasyon yapılması işlemlerinde direk olarak 

kullanılacak her türlü mal ve hizmet alımları, sarf malzemeleri, yapım 

işlemlerinde kullanılacak her türlü yapım malzemesi, modernizasyonuna ait her 

türlü giderler, projem mühendislik giderleri, her türlü malzemenin nakliyesinin 

yapılması ve bu işlemlere ait her türlü işlem bu istisnanın kapsamına 

girmektedir.  

3.1.2.6 Altın, gümüş ve platin arama işletme faaliyetleri istisnası 

KDVK’nun 13/c maddesinde ve 31-07-2004 tarihinde 5228 sayılı kanun 14.md 

ile yapılan değişiklikler ile, her türlü altın, gümüş ve platin ile ilgili yapılacak 

olan arama çalışmaları, bulunan alanların işletilmesi, zenginleştirilmesi ve 

rafineri çalışmalarından kullanılacak, bu faaliyetlerde kullanacakları mal ve 
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hizmet alımlarının KDV istisna kapsamına değerlendirilerek istisna edilmiştir. 

Bu istisna içeriğine girmiş olan mal alımları ve hizmetleri tanımlama ve 

istisnaya ilişkin usul ve esaslar da 93 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nde 

belirlenmiştir. Akabinde 12-02-2009 tarihinde yayınlanan 112 Seri No.lu KDV 

Genel Tebliğ ile istisna uygulamalarına ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır. 

Lakin 26.04.2014 yayımlanan KDVUGT ile daha önce yayımlanmış ve 

yürürlükte olan tüm tebliğler kaldırılmıştır. 

KDVK’nun 13/c maddesiyle düzenlenmiş olan bu istisnadan “3213 sayılı 

Maden Kanunu”nda belirtilmiş olan hükümlere istinaden Enerji ve Tabi 

Kaynaklar Bakanlığı’ndan maden arama, altın, gümüş madeni veya platin 

madenlerini işletmek için, işletme ruhsatı ruhsatı başvurusu yapmış ve bu 

ruhsatı almış olan firmalar ile maden zenginleştirilmesi işini yapacak firmalar ve 

yaptıkları veya yapacakları işlemler için Hazine Müsteşarlığı bünyesinde 

yayımlanmış olan 18.11.2006 tarihinde yayımlanan “Kıymetli Madenler 

Borsasında Işlem Görecek Altın Standardı ve Rafineleri Hakkında Tebliğ ile 

Kıymetli Madenler Borsasında Işlem Görecek Gümüş ve Platin Standartları ve 

Rafinerileri Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince, yapmış oldukları 

çalışmaları rafinaj çalışması olduğu Kabul edilen sayılan firmalar bu istisnadan 

yararlanma kapsamına girebileceklerdir. 

Bu istisnadan yararlanmak isteyen, altın, gümüş veya platin ile ilgili arama, 

işletme ve zenginleştirme faaliyeti ile uğraşan vergi mükellefleri  en başında 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na başvuru yapacaklardır. Bu başvurunun 

değerlendirilip istina kapsamına girdiklerine dair izin yazısı almaları 

gerekmektedir. Maden arama ruhsatı sahibi olan firmalar izin konusuna girecek  

madenleri aradıklarına dair bilgiyi başvuru talep belge dilekçesinde açıkça 

belirterek yazmları ve bu talebe istinaden, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

kendisine yapılan bu talebin  değerlendirilmesini yaparken, kapsama girecek 

olan maden ve maden çalışma bölgesinin özelliklerini inceleyerek ve yaptıkları 

bu incelemeyi değerlendirerel, uygun gördükleri takdirde söz konusu izin yazısı 

belgesini hazırlayarak talepte buluna firmaya teslim edecektir(Oktar, 2017:89).  

2014 yılında yayımlanan KDVGUT ile altın, gümüş ve platin arama işletme 

faaliyetleri istisnası proje hazırlama ve alınan istisna belgesinin kapatılması 

zorunluluğu getirilen istisnalardan birisidir. 
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 İstisna kapsamına giren altın, gümüş veya platin arama, işleme, zenginleştirme 

ve rafineri çalışmlarının sağlanmasında kullanılan mal ve hizmetler girmektedir. 

Bu sebeple bu istisnanın kapsamına, faaliyetlerde bu amaç kapsamında 

kullanılacak olan ekipmanlar, makinalar, teçhizat, sarf malzemeleri, yedek parça, 

tüketim malzemesi, iş makinası, yakıt, etüt, proje, müşavirlik, inşaat işleri, enerji 

nakliye, her türlü kiralama ve satın alınması istisna kapsamına giren malların 

tadilatı, bakımı ve onarım işlemleri istisna kapsamında değerlendirilmektedir. 

Mobilya, mefruşat ve buna benzer demirbaşların, binek otomobillerin ile insan 

taşıma amacıyla üretimi yapılmış taşıma araçlarının (otobüs, minibüs, vb.) satın 

alınması bunların tamir, bakım, onarım, yedek parça alımlarının yapılması, 

ısıtma, soğutma ve aydınlatma giderleri, büro kırtasiye malzemelernin, yiyecek, 

içeçek ve giyecek malzemelerinin, temizlik, çevre bakımı ve güvenlik gibi 

hizmetlerin istisna kapsamına girmediği 93 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde 

açıkça belirtilmiştir. 93 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinden sonra yayımlanmış 

olan 112 Seri No.lu tebliğ ile bu ayırım kaldırımış ve istisna kapsamına 

alınmıştır. 2014 yılında yayımlanmış KDVUGT yukarıda belirtilen açıklamalara 

yer verilmemiştir. Böylelikle mevcut olan durumda uygulamanın nasıl 

yapılacağı sürüncemede kalmaktadır. KDVUGT’de yapılan düzenleme ile 

firmaların geçmişte yaşadığı tereddütler yayımlanan tebliğler ile ortadan 

kaldırmış iken KDVUGT ile uygulamada tekrar en başa gelinmiştir. Bu 

istisnadan yararlanmak isteyen mükellefler mağduriyet yaşamamak adına GİB’e 

başvururu yaparak konu hakkında özelge istemeleri kendi menfaatlerine 

yarayacaktır. Diğer bir taraftan ise Maliye Bakanlığı ortadaki belirsizliği 

yapacak olduğu düzenleme ile netleştirmelidir. 

Altın, gümüş veya platin madeni işletme faaliyetleri sırasında, maden çalışma 

sahasının bir bütün halinde kompleks şeklinde olması dolayısıyla altın, gümüş 

veyahutta platin madenlerinin yanında başka madenlerin üretilmesi işletme 

faaliyetine ilişkin alımlara uygulanacak istisnadan yararlanmasına engel teşkil 

etmeyecektir. 

İşletme, rafinaj ve zenginleştirme hizmetleri genel esaslara göre KDV’ne tabi 

olmasıyla beraber, işletme faaliyetini yürütenlere verilecek rafinaj hizmetleri ile 

zenginleştirme faaliyetini yürütenlere verilecek rafinaj hizmetleri istisna 

kapsamında değerlendirilecektir. Rafinaj faaliyetinde bulunan mükelleflerin 
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rafinajı yapılacak ürünün satın alınması sırasında yüklendikleri vergiler istisna 

kapsamında indirim veyahutta iadesini talep edebileceklerdir.   

93.Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde altın, gümüş platin aranması işletilmesi, 

zenginleştirilmesi ve rafinaj faaliyetlerinde istisna değişik şekillerde uygulaması 

yapılırken, 112 Seri No.lu KDV Genel Tebliginde, tüm bu işlemler için önce 

KDV ödemesi yapılarak, akabinde ödenmiş olan bu KDV’nin aylık olarak  iade 

edilmesi uygulaması yapımıştır. Yayımlanan KDVGUT ile bu uygulamaların 

hepsi kaldırılmıştır. Teslim ve hizmetlere ait KDV istisna kapsamında tahsilatı 

yapılmayacaktır.   

Bu istisnadan yararlananlara mal ve hizmet teslimi yaparak, KDV tahsilatı 

yapamayan, altın, gümüş veya platin madenlerini arama işlemleri, işletme, 

madenin özelliğinin zenginleştirilmesi ve rafineri açma faaliyetlerinde 

bulunanlara mal satan veya hizmet ifa eden tedarikçiler bu istisna kapsamında 

yaptıkları teslimler için faturanın üzerine bu istisna kapsamında teslim 

yapıldığında dolayı KDV’den muaf edildiğini belirten bir ibare eklerler. 

Akabinde verecekleri KDV Beyannamesinde bu işlemleri “İstisnalar-Diğer 

İade Hakkı Doğuran” kısmında bulunan “Tam İstisna Kapsamına Giren 

İşlemler” sütünunda bulunan 307 kod ile başlayan satıra teslim bedelini 

tamamını yazarak bu istisna kapsamında yapmış oldukları teslimleri beyan etmiş 

olurlar. İade almak isteyen tedarikçiler burada bulunan “Yüklenilen KDV” 

sütununa, bu teslimleri yapmak için yüklendikleri ama indiremedikleri iade 

alacakları KDV tutarını yazarlar, KDV iadesini almayan mükellefler bu satıra 

“0” yazarlar. Bu bölüme “0” yazıldığında iade talep istenmeyeceği anlamına 

gelmektedir. 

Ayrıca KDV Kanunun 17 maddesine 2004 yılında eklenen 4.fıkrası (g) bendi 

hükmülerine istianden külçe altın, külçe gümüş ve kıymetli taşların tesliminde 

istisna kapsamında değerlendirilecektir. Lakin burada uygulaması yapılacak 

istisna kısmi istisna kapsamında değerlendirilmesi yapılır ve girdi vergilerinin 

arındırılması işlemine imkan veremez (Özbalcı,2012:95). 

3.1.2.7 Yatırım teşvik belgesi kapsamında makine  teçhizat teslimleri istisnası 

29-07-1998 tarihinde 4369 sayılı kanun ile KDVK’nun 13 maddesine eklenen 

(d) bendi sebebiyle, teşvik belgesi sahibi mükelleflere bu belge kapsamı 
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dahilinde 01.08.1998 tarihinden itibaren yapılacak makina ve teçhizat teslimleri 

KDV’den muaf edilerek istisna kapsamına alınmıştır.     

Yatırım teşvik istisnasından faydalanmak isteyen firmalar ilk önce fizibilite 

raporu hazırlayarak bu rapor ile Ekonomi Bakanlığına başvuru yaparak 

istisnadan yararlanmak için teşvik belgesi isteyeceklerdir. Kendisine başvuru 

yapılan Ekonomi Bakanlığının Teşvik Uygulama bölümünde görevli olan yetkili 

uzmanlar tarafından yapılacak incelemelerin sonuçlarına göre uygun bulunan 

izin başvuırularına “Yatırım Teşvik Belgesi” düzenlenerek başvuru yapan 

firmaya teşvik belgesi teslim edilir.  

İstisna uygulamasında en ciddi ve büyük sorun”makina ve teçhizat” tanımlarına 

dayanmaktadır. Uygulamada yaşanmış olan suistimaller sebebiyle 69 Seri No.lu 

KDV Genel Tebliğiyle hangi malların makine ve teçhizat kapsamına gireceği 

konusunda sınırlayan bazı tanımlar getirilmiştir. Bu tebliği yayımlanan KDV 

Uygulama Tebliği yürürlükten kaldırmış olsada KDVUGT’de eski tebliğte 

düzenlenmiş olan istisna esasları kapsamında değerlendirilmiştir.  

26-12-1992 tarihinde yayımlanmış olan 1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi 

Uygulama Genel Tebliğinde “üretimde kullanılacak olan her türlü makina ve 

cihazlar ve bunlara ait yan unsurlar ve bunların faaliyette olması için kullanılan 

her türlü gereçler makina ve cihazlar olarak tanımlanmıştır”. Buna tanıma göre 

üretimde kullanılan ve amortisman uygulaması yapılan, iktisadi bir değeri olan  

sabit kıymetlere makina ve cihaz denilmiştir(Argun,2003:2). Sabit kıymetin 

istisna kapsamında yararlanabilmesi için, öncelikle makine ve teçhizat 

niteliginde olması, ayrıca mal ve hizmet üretimlerinde kullanılması gerekir. 

Sektörlerin yapısına mahsus olarake üretim birimlerinin yanı sıra idari ve 

pazarlama gibi üretimde direk kullanılmayan alanlarda aynı cins sabit kıymetler 

teşvik kapsamında istisna kapsamında değerlendirilmemektedir.  

Büro mobilyası, masa sanldaye gibi mefruşatlar, hizmet üretiminde direk t olarak 

kullanılmayan malzemeler, üretimde kullanılmadıkları için makine ve teçhizat 

kapsamında değerlendirilmesi yapılmamaktadır. Prensip olarak taşıt araçları da 

makine ve teçhizat kapsamında sayılmayacaktır. Bu sebeple binek otomobili, 

panelvan, arazi taşıtı, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, treyler ve çekiciler 

de istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bunra ragmen, 69 Seri No.lu 

KDV’si Genel Tebliğinde ve KDVUGT’de EURO I ve EURO II normlarına 
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uygun yeşil motora haiz çekiciler istisna kapsamında değerlendirileceği ve 

kapsama alınacağı belirtilmiştir. Yine aynı tebliğde azami yüklü ağırlığı 45 tonu 

aşmış olan “offroadtruck” tarzı ağır taşıma vasıtaları ile standartları nedeniyle 

karayoluna çıkması yasaklanan ve üretim hattı içerisinde kullanılacak olan 

damperli kamyonlar, frigorifik kamyonlar, forklift, iş makinesi, vinç, tarım 

makineleri vb, istisna kapsamına değerlendirileceği belirtilmiştir.   

Ayrıca 74 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde hastane yatırımlarında kullanılacak 

cankurtaranlar, 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde belediye kurumları ile il 

özel idareleri ve  bunlara bağlı bulunan kuruluşlar veya şirket hisselerininin 

tamamı, bunlara ait olan şirketler tarafından şehir içi yolcu taşımacılığında 

kullanılan otobüsler, 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde ise  havaalanlarında 

yolcuların terminal ile uçak arasında taşıyan apron otobüslerinin de istisna 

kapsamında değerlendirileceği belirtilmiştir.   

KDVUGT II.Bölüm/B-5.1 maddesinde yatırım teşvik belgesi ekinde global 

listede yer bulan kamyon (mikser ve beton pompası için) ve çekiciler (slobas 

için) teslimlerin, diğer bir özelgede ise oto taşıyıcı (semi-treyler) tesliminin 

istisna kapsamında değerlendirileceği  belirtilmiştir.  

Hava, deniz ve demiryolu taşıma araçları da makine ve teçhizat kapsamında 

değerlendirilmemektedir. Lakin KDVK’nun 13/a maddesiyle düzenlenen istisna 

şartlarının mevcut olması halinde bu araçların da teslim ve ithalatlarında önceki 

bölümlerde yapılan açıklamalara istinaden, istisna kapsamında değerlendirmesi 

yapılacaktır. 

Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşıldığı üzere istisnadan yararlandırma  

da makina ve teçhizat ile ilgili teknik tanımlardan sapılmıştır. Gelir İdaresi iş 

çevre, alan ve etkileri de göz önüne alarak, istediği malları makine ve teçhizat 

olarak değerlendirip, istemediklerini ise bu kapsamda değerlendirmemektedir. 

Lakin teşvik belgesinde yazılı olsa bile, hizmet ifaları istisna kapsamında 

değerlendirilmemektedir. Gelir idaresi tarafından verilen bir özelgede, yatırım 

teşvik belgesi eki listede yer alan makine teçhizatlarının tesliminde istisna 

uygulanacağı, ama bu firmanın yaptığı inşaat taahhüt işleri listede olsa dahi 

istisna kapsamında değerlendirilmeyeceğini belirtilmiştir(Oktar,2011:182).  
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Bu istisnanın uygulanmasında geçmişte çıkan diğer bir sorun ise, istisnadan 

kimin yararlanıp yararlanamacağı konusunda meydana gelmiştir. Maddede 

geçen “mükelleflere” ibaresi, teşvik belgesi alanları değil, mükellef olan 

herkesin bu istisna kapsamında yararlanabileceğini göstermektedir. Lakin 

geçmişte, bu ibareye dikkat edilmeden, mükellef olmadığı halde teşvik belgesi 

almış kuruluşlara yapılan teslimler istisna kapsamında değerlendirilmiş ve 

istisnadan yararlandırılmışlardır. Örnek olarak bakanlık bazı makinalar için 

teşvik belgesi almış olan ve bu makinaları satan firma KDVK’nun 13/d maddesi 

kapsamında istisna uygulamıştır. Firmanın yüklenmiş olduğu vergileri iade 

istemesi üzerine olay ortaya çıkmıştır ve yüklendiği KDV’yi iade isteyen 

mükellefe hakkında teslim bedeli üzerinden cezai işlem yapılmış ve iadesi 

yapılmamıştır(Oktar,2017,s.183). 

Kanun maddesinin yanlış yorumlanması sebebiyle, bu tarz uygulamaların fazla 

olduğunun tespit edilmesine üzerine, 24-02-2003 tarihinde 4842 sayılı kanun ile 

KDVK’na eklenen geçici md.18. hükmü geregince KDV mükellefi olmayıp 

teşvik belgesi almış olanlara 24.04.2003 tarihine kadar yapılan teslimler istisna 

kapsamına değerlendileceği belirtimiştir. Eklenen bu geçici hüküm sebebiyle 

yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmiştir. Ayrıca KDVUGT gerekli 

açıklamalara yer verilerek geçmişte yaşanan sorunların önüne geçilmeye 

çalışılmıştır(II.Bölüm/B-5.1.). 

Lakin buna ragmen gelir idaresince geçmişte konu ile alakalı olarak yapılan 

açıklamaların olduğu 87 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde 24.04.2003 

tarihinden sonra, teşvik belgesinde aksi yazılı olsa dahi  KDV mükellefiyeti 

bulunmayanların belge kapsamına giren malların teslimlerinde, Kanunun 13/d 

maddesinde düzenlenen istisnanın uygulanamayacağı belirtilmiştir. Buna göre 

istisna kapsamından yararlanmak isteyen teşvik belgesine sahip alıcılar, bağlı 

oldukları vergi dairesine başvuru yaparak KDV mükellefi olduklarına ve belge 

kapsamındaki malı indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacaklarına dair bir 

yazı almaları gerekmektedir. Aldıkları bu yazının bir örneğini ithalat aşamasında 

gümrük idaresine, yurt içi alımlarında ise tedarikçiye vererek KDV istisnası 

uygulanmasını talep edeceklerdir. Bu kapsamda istisna uygulayan tedarikçilerin, 

alıcıdan almış oldukları belgeyi VUK’ nu muhafaza ve ibrazla ilgili hükümleri 
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(253.maddesi) doğrultusunda saklayacaklardır ifadeleri yer almaktaydı buna 

benzer kapsamlı bir açıklama KDVUGT’de görünmemektedir. 

Yatırım teşvik belgeleri çoğunlukla iki yıl süreli olarak verilir. Belgenin 

kapsamı makina ve techizat alımı, yenileme yada en baştan bir üretim tesisleri 

kurmak şeklinde olabilir. Yatırım belge süresi içinde tamamlanamaz ise, 

Ekonomi Bakanlığına başvuru yapılarak %50 oranında süre uzatımı talep edilir. 

Yatırımcılar istisnadan yararlanmak istediklerinde, almış oldukları teşvik 

belgesini ve buna bağlı olarak düzenlenen ekli listenin aslını tedarikçiye veya 

gümrükte sorumlu olan makama ibraz ederek istisna kapsamında 

uygulamasından yararlanacaktır. Tedarikçiler ve gümrük idareleri çıkışı 

yapacakları sabit kıymetin teşvik belgesinde belirtilen istisna kapsamına 

değerlendirilen mallar içinde yer aldığını kontrolünü yaptıktan sonra KDV’den 

muaf tutarak işlemlerini tamamlayacaklardır. Ayrıca listede çıkışını yaptıkları 

mal ile alakalı olarak, uygun gördükleri bir yerine, satmış oldukları veya gümrük 

idaresi tarafından ithal edilen mal ile alakalı olarak miktarını gösteren:  

 “Tarafımıza teslim edilen teşvik belgesinin incelenmesi sonucunda, … adet 

makine ve teçhizat satılmıştı/İthalatı yapılmıştır. Bu işlemle alakalı olarak ….  

sayılı fatura veyahuttta ….. Gçb düzenmiş ve teşvik belgesi ile beraber firmanın 

kendisine teslim edilmiştir” ibaresini yazarak kaşeleyip akabinde 

imzalayacaktır. Gümrük idaresi ise mührü tatbik ederek suretiyle onaylamasını 

yapcaktır. Bu şekilde üzerine şerh düşülmüş liste ile birlikte alınmış olan teşvik 

belgesinin birer onaylı fotokopisi teşvik belgesi sahibi tarafından imzanadıktan 

sonra kaşelenip satıcılara veya gümrük idaresine teslimi yapılacaktır.”  

Yatırım yapanlar her bir makine ve teçhizat için, teşvik belgesi eki listelerde 

belirtilen miktardan fazla istisna kapsamında mal alımı yapamazlar. Tedarikçiler 

mal satımında, kendilerine ibraz edilen listelerdeki şerhleri kontrol ederek 

verilmiş olan izin miktarın aşılmamasına dikkat ederek ileride doğması 

mıhtemel olan sıkıntıların önüne geçmiş olacaktır. Eğer buna dikkat edilmezse, 

izin verilen miktarı aşan tutardaki teslimlerin istisna kapsamında 

değerlendirilmeyeceğinden dolayı istisna uygulanması vergi dairesi tarafından 

kabul edilmeyecektir. Bu durumda karşılaşılması durumunda, istisna edilen 

KDV tahriyatlı olarak beyan edilecektir. Bu konu ile alakalı olarak, idareden 

istenen bir özelge dikkat çekmektedir. Tedarikçi yatırım teşvik belgeli bir 



31 

mükelleften makine siparişi almıştır. Tedarikçi firma malın teslim tarihinden 

önce faturayı kesip anılan madde hükümlerine göre KDV iadesi talep etmek 

üzere Idareden görüş talep etmiştir. Bu talebe Gelir Idaresi Başkanlığı 

29.03.2012 tarih ve B.07.1.GIB.4.45.15.01-KDV-53-46-29 sayılı özelgesi ile 

verilen cevap vermis olup, iade işlemlerinin yapılabilmesi için sipariş verilmiş 

olan makinenin ilgili yatırım teşvik belgeli firmaya teslim edilip veyahutta 

kuruluş işlemlerinin bitmesinden sonra mümkün olacağını belirtimiştir.   

Yatırım teşvik belgesine istinaden alınan ithal müsadesinin de kayıtlı eşyanın 

aynı zamanda, İthalat Rejimi eki İthalatı Doğrudan Teşvik Edilen Yatırım 

Malları Listesi'nde kayıtlı olması ve yatırımcılarca eşyanın ithalatının bu listeye 

istinaden yapılması durumunda, ayrıca Teşvik Belgesi ve çeki listesi 

aranmayacaktır(Gündoğdu,1993:2). Istanbul Vergi Dairesi Başkanlıgı KDV 

2010/1Uygulama Genelgesi ile Kobi teşvik belgesi sahip firmaların 13/d madde 

hükümlerinden faydalanabileceği yönünde görüş bildirilmiştir  

Finansal kiralama şirketleri için ayrıca ayrı bir teşvik belgesi 

düzenlenmediğinden dolayı, finansal kiralama şirketi aracılığıyla yatırımlarını 

gerçekleştirmek isteyenler, vergi dairesine bir dilekçe başvuru yaparak, teşvik 

belgesi almış olan yatırımcılara verilecek olan evraklarda aşağıda belirt ilen 

açıklamaya yer verilir. 

"Yatırımları gerçekleştirmek için yatırım belgesi alan yatırımcılar, eğer bu 

yatırımlarını finansal kirlama yoluyla yapacaklar ise, finansal kiralama şirketleri 

tarafından yatırım teşvik belgesi sahibine yaoılacak olan her türlü makine ve 

teçhizat için 3065 sayılı Kanun kapsamında yatırım teşvik belgesi istisnası 

kapsamında değerlendirilerek yapılacak olan teslimler KDV’den muaf tutulur.”  

Alınmış olan yatırım teşvik belgesi ve vergi dairesinden finansal kiralama ile 

yatırımlarını yapacaklarına dair istisna yazısı finansal kiralama şirketine verilir. 

Finansal kiralama şirketi bu evraklara istinaden yapacak olduğu teslimleri 3065 

sayılı kanun 13/d maddesi hükümleri gereğince istisna kapsamında KDV’den 

muaf olarak teslimlerini yapacaktır. 

Yukarıda açıklamaları yapılan istisna şartlarına uygun olarak satış yapanlar, 

teslimden sonra yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde 

gerçekleşmediğinde, ortaya çıkacak olan vergi ve cezalardan sorumlu 
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olmayacaklardır. Yatırım, teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde 

gerçekleşmediğinde, gümrük idareleri tarafından tahakkuk ettirilerek ertelenen 

ithalde alınan KDV tahakkuk etmiş olduğu tarihten başlamak üzere, Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (AATUK) md.48. göre ilgili 

yıllar için geçerli olan tecil faizleri %50 zamlı uygulanmak suretiyle tahsil 

işlemi yapılacaktır. Ertelemeler zamanaşımı sürecinde işlemeyecektir.  

3.1.2.8 Liman ve hava meydanı inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi istisnası 

KDVK md.13.e 5228 sayılı kanun eklenmiş olan (e) bendi hükümleriyle, liman 

ve hava meydanı inşası, yenilenmesi, genişletilmesi işlerini yaptıran kurum ve 

kuruluşlar ile bu işleri bizzat yapan mükelleflerin yaptıkları bu işlerin istina 

kapsamına alındığı belirtilmiştir. Bu hükmün yayımlanması ile istisna kapsamı 

degiştirilmiştir. 5538 sayılı kanunun yayımlanması degişmiş olan (e) bendi 

hükümlerine göre limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatlarının, limanları ve 

hava meydanları inşaası, yenilenmesi, genişletilmesi modernizasyon işlemlerini 

bizzat kendisi yapmakta olan veya alt firmalara yaptıran kurum ve kuruluşlar ile 

genel bütçeli idarelere, bu işler kapsamında yapılacak olan her türlü teslimleri, 

hizmet ifaları ile inşaat taahhüt işleri KDV istisna kapsamında değerlendirilmesi 

yapılacaktır. Bu kanun hükmünün kapsamının genişletilmesinin amacı, liman ve 

hava meydanlarına demiryollarının bağlantı yapılması teşvik edilmesidir ve 

böylelikle taşımacılık sektörlerinin birbiri ile entegrasyonunu saglaması 

hedeflenmiştir. Demiryolu taşımacılığı ile baglantısı olan liman ve hava 

meydanları taşıma maliyetlerinin düşürülmesi ve karayolu üzerinde taşımacılık 

yapan vasıta trafiğinin azaltılarak bir anlamda ülke ekonomisine çok önemli 

katkı ve karayolu taşımacılığında kullanılan petrolün ülke dışındn gelmesi 

sebebiyle cari açığın azaltılacağı muhakkaktır. Bu sistem birçok gelişmiş ülkede 

başarı ile uygulanmaktadır. 

3996 Sayılı Yap-İşlet-Devlet Modeli Hakkkındaki Kanun’a tabi “Yap-Işlet-

Devret” modeli çerçevesinde liman ve hava meydanlarının inşa edilmesi, 

yenilenmesi ve genişletilmesinde istisna kapsamında değerlendirilmektedir. 

Örnek olarak havalimanı yeni dış hatlar binası ve eklentilerinin inşa edilmesi 

projesi kapsamında bulunan otel inşaatının, KDVK 13/e maddesi uyarınca 

istisna kapsamında olup olmadığı konusunda, inşa eden firma ile idare 

uyuşmazlığa düşmüştür. Bu olay Danıştay’a intikal etmiş, ve Danıştay 9. Daire 
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2010/7338 E kararında firma lehine karar bozarak olaya konu olan otel inşaatı 

anılan kanun maddesi hükümlerince KDV istisnası uygulanması yönünde 

sonuçlandırmıştır. Bu olayda Danıştay çok yerinde bir karar almıştır. 

Zamanımızda hizmet anlayışının kapsamı değişime uğramışıtr. Havaalanları 

kullanan yolcular bakımından, rahat ve konforu önemli bir kriterdir. Bu sebeple 

havaalanlarında konaklama, yeme içme ve ulaşım imkanları bir bütün olarak 

değerlendirilmektedir.   

Örnek olarak liman genişletme işi ile iştigal eden firma, havaalanı inşaatında 

kullanmış olduğu dolgu taşı malzemesinin anılan madde hükümleri uyarınca 

KDV istisna kapsamına girip girmediği konusunda idareye başvuru yaparak 

görüş istemiştir. İdare kendisinden görüş talenbinde bulunan firmaya, 

10.03.2012 tarih ve B.07.1.GIB.4.41.15.01-KDV-2011/56-62 sayılı özelgesi ile 

görüş vermiştir. Bu görüşte görüşte, “Istisna kapsamına giren teslim ve 

hizmetler dolayısıyla yüklenmiş oldugunuz vergiler, indirim yoluyla telafi 

edilememesi halinde satıcı veya yüklenici konumundaki şirketinize nakden veya 

mahsuben iade edilebilecektir. Şirketinizce istisna kapsamındaki işlemlerin 

beyan edildigi dönem beyannamenize; iade talep dilekçesi ve firmanıza verilen 

istisna belgesinin bir örneğini, istisna kapsamındaki satışlara ait yüklenilen 

vergi tablosunu, istisnaya konu işlemlerin gerçekleştiği döneme ilişkin 

indirilecek katma değer vergisi ve istisna kapsamında düzenlenen satış 

faturalarının listesi eklenecek olup, söz konusu belgelerin ibrazında "Katma 

Değer Vergisi Iade Taleplerinde Bazı Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması 

ve Değerlendirilmesi" başlıklı 60 No.lu KDV Sirkülerinin (6.2.) bölümünde yer 

alan açıklamaların dikkate alınacagı tabiidir”. 

İstisnalara ilişkin usul ve esaslar sırasıyla 93 ve 96 Seri No.lu KDV Genel 

Tebliğlerinde yayımlanmıştır. Lakin 26.04.2014 tarihinde yayımlanmış olan 

KDV Uygulama Genel Tebliği ile daha önceden yayımlanmış ve uygulamada  

olan tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır. Yalnız bu tebliğde yapılan açıklamalari 

daha önceki tebliğler ile yapılan açıklamalar ile uyum göstermektedir.  Bu 

istisnanın uygulaması aşağıdaki usul ve esaslar dahilinde yapılacaktır. Tek 

aşamada uygulanan bu istisnadan, genel bütçeli idareler, KDV mükellefi olmak 

şartıyla limanlara baglantı sağlamak amacıyla yapılacak olan demiryolu 

sisteminin, liman ve havaalanlarının inşaa edilmesi, yenilemelerinin yapılması, 
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genişletilme alanlarının yapılması ve moderinasyonu geliştirme işlerini 

dışarıdan mal ve hizmet tedariki yapmak şartıyla bizzat yapanlar ile kısmen veya 

tamamen taşeron firmalara yaptıran kurum ve kuruluşlar faydalanabilecektir.   

Genel bütçeli idare veya KDV mükellefi olan kurum veya kuruluşlar söz konusu 

işlemleri kendileri bizzat gerçekleştiriyor ise, yaptıkları bu işle alakalı olarak 

satın alacakları mal ve hizmetler için istisna kapsamında  KDV 

ödemeyeceklerdir. Örnek olarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 

Müdürlüğü’nün (DHMI), taşeron kullanmadan kendisinin inşa ettiği 

havalimanları için satın alacağı mal ve hizmetlere, yaptıracağı etüt, plan, proje 

gibi hizmetlerini istisna ksapsamında KDV ödemeden alabilecektir.  

Eğer bu işler taşeronlar tarafından ana firmaya yaptırılıyorsa, yine işi yapan 

taşeronlara istisna kapsamında KDV ödemesi yapılmayak, ancak bu işi yapan 

taşeron firmanın alımları bu işle ilgili olsa dahi alımları KDV uygulamasına tabi 

olacaktır. Örnek olarak DHMI’nin havalimanı inşaatı için bir taşeronla 

anlaşması halinde, taşerona yaptıracağı işler için istisna kapsamında KDV 

ödemesi yapmayacaktır. Lakin bu işi yapan taşeron firma ise alımları ise KDV 

uygulamasına tabi olacaktır. Taşeronun DHMI Genel Müdürlüğüne karşı yapmış 

olduğu bu inşaatın bir kısmını veya tamamını başka alt taşeron firmalara 

vermesi halinde, yüklenici firma, taşeron firmaların hak edişleri üzerinden 

hesaplananacak olan KDV’ye tevkifat hesaplaması yapacaktır. Müteahhit firma 

bu işlemler ile ilgili alımlarında yüklenmiş olduğu ve indiremediği KDV’nin 

iadesini talep edip alabilecektir.   

Genel bütçeli kuruluşlar haricinde, KDV mükellefiyeti bulunmayan kişi veya 

kuruluşlar bu istisna kapsamından yararlanamazlar. Örnek olarak, sahibi 

bulunduğu koyda kendisine özel bir liman yaptıran şahıs bu istisna kapsamında 

değerlendirilmez. 

Yap-işlet devret modeli kapsamında yapılması veya yaptırılması planlanan liman 

ve hava meydanlarının inşaası, yenilenmesi veya genişletilmesi işlemleri bu 

istisna kapsamında değerlendirilmektedir.  Bu kanun kapsamı dahilinde işletme 

hakkını almış olan firma, bu hakkın bir kısmını veya tamamını alt firmalara 

devreder ise, bu devir sebebiyle inşaa ve yenileme, genişletme yapan alt firmalar 

istisna kapsamında değerlendirilmeyecek ve bu sebeple KDV ödemesi 

yapacaktır. Yani işletme hakkını devralan firmadan, bu hakkın bir kısmını veya 
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tamamını devralan inşa, yenileme veya genişletme işi yapan firmalar kanunun 

13 /e maddesindeki istisna kapsamında değerlendirilmeyecek ve bu istisnadan 

yararlanamayacaktır. 

İstisna kapsamına Kanunun 13/e maddesinde belirtilen faaliyetlerde kullanılmak 

üzere alınacak olan mal ve hizmet tedarikleri girmektedir. Kanundaki bu 

açıklamalara göre faaliyetlerde kullanılacak olan mal ve hizmet alımları bu 

istisnadan yararlanılacaktır. KDVUG kapsamında yapılacak faaliyetlerde 

kullanılmak üzere alınacak olan, makina, teçhizat ve bunların eklentileri ile, bu 

işlemleri için kullanılacak her türlü tüketim malzemesi, inşaa edilmesi ile 

alakalı olan her türlü mal ve hizmet alımları ve inşaat işleri istisna kapsamında 

değerlendirilmiştir. Bu konuda vergi dairesi tarafından verilmiş bir özelgede 

liman bölgesi içinde yapılacak olan tren ferry projesi – konveyör, demiryolu 

kantarı trafo temini ve montajı istisna kapsamında değerlendirilmesi uygun 

görülmüştür.  

Lakin mobilya, mefruşat ve benzeri demirbaş, binek otomobili, insan taşımaya 

mahsus vasıtalar (otobüs, minibüs gibi) ve bunların kendilerine ait yedek 

parçalar, yakıt gideri, bakım onarım masrafları, ısıtma, soğutma, aydınlatma, 

büro malzemesi, yiyecek ve giyecek vb. alımlar istisna kapsamında 

değerlendirilmemektedir.   

İstisnadan yararlanmak isteyen KDV mükellefi olanlar, bağlı oldukları vergi 

dairesine bir dilekçe ile başvurarak istisna yazısı talep edeceklerdir. Bu talebe 

istinaden vergi dairesi istisna yazısı verecektir. Eğer başvuru dilekçesinde 

istisna talep edilen işin, hangi tarihe kadar bitirileceği belirtilecektir. Eğer 

istisna talep edilen iş, belgede öngörülmüş olan tarihe kadar bitmemesi, istisna 

yazısını alan KDV mükellefinin, işin zamanında neden bitirilemediğini ve süre 

uzatımı gerekçelerini ispatlamak şartıyla süre uzatımına başvuru yaparak, süre 

uzatımı talep edecektir. Vergi dairesi gerekli şartları taşıması halinde kendisine 

süresi uzatılmış yeni bir istisna yazısı verilecektir.  

KDVGUT ile yapılan yeni bir değişiklikle diğer istisnalar gibi bu istisnanın 

uygulamasında, proje hazırlanması ve alınan istisna belgesinin süresinin 

sonunda kapatılma şartı getirilmiştir.   
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Vergi dairesinden alınan bu yazısının, işletme yetkisi tarafından imzalandıktan 

sonra kaşeleme işlemi yapılır. Kaşe ve imza ile onaylanmış bulunan sureti mal ve 

hizmet tedariki yapmış olan satıcı veya yüklenici firmalara verilmek sartıyla, satın 

alınacak mallar veya yaptırılacak hizmetler KDV istisnası kapsamında 

değerlendirilecek ve KDV hesaplanmayacaktır.  Satıcılar veya yükleni firmalar, 

alıcılardan almış oldukları bu yazıyı VUK’ nu muhafaza ve ibrazla ilgili 

hükümleri (253.mad.) doğrultusunda saklayacaklardır. 

3.1.2.9 Ulusal güvenlik yatırım ve harcamaları istisnası 

KDVK 13 maddesine eklenen (f) bendi 5228 sayılı Kanun ile eklenen hüküm 

bağlamında, ulusal güvenlik kurumlarına ait harcamalar ile  güvenlikle ilgili 

yatırımların KDV istisnası uygulamasına dahil edilmiştir. Bu eklenen hükme göre 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli Istihbarat 

Teşkilatı (MİT), Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü 

(EGM), Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), ve Gümrük Muhafaza Genel 

Müdürlüğü’ne sayılan bu kurum ve kuruluşlar bundan sonraki ilgili bölüm 

açıklamalarında “Ulusal Güvenlik Kuruluşları” olarak isimlendirmesi 

yapılacaktır. Milli savunma kapsamında ve ülkemizin iç güvenlik ihtiyaçlarını 

sağlamak için alınacak, uçak, helikopter, tank, panzer, zırhlı personel taşıyıcı,  , 

roket, füze gemi, denizaltı ve benzeri araçlar, silah, mühimmat, silah 

malzemeleri, teçhizat ve sistemleri ile bunların araştırma-geliştirme, yazılımları, 

üretimleri, montajları, yedek sarj malzemeleri, bakım-tamiratları ve 

modernizasyonlarının geliştirilmesi için yapılacak olan her türlü mal teslim ve 

hizmetlerde  veya ithalatlarında, tamamı istisna kapsamında değerlendirilerek 

KDV istisnası uygulaması yapılacaktır.  

Sadece yukarıda açıkça belirtilen kurumlar Ulusal Güvenlik Kuruluşları 

kapsamına girmektedir. Bu kapsam içinde değerlendirilen kurumlara yapılacak 

olan mal ve hizmet teslimleri istisna kapsamında değerlendirilecektir. İstisna 

kapsamında sadecce milli güvenlik ve iç güvenlik kapsamındaki mal ve 

hizmetler istisna kapsamındadır, bu kuruluşların yapmış  oldukları diger 

harcamalar KDV genel şartları çerçevesinde istisnadan yararlanmayarak KDV 

hükümleri uygulaması yapılacaktır. Yapılmış olan bu açıklamalara istinaden, 

ulusal güvenlik kuruluşlarının savunma ve iç güvenlik konularına direk 

girmeyen, yemek, giyecek, büro mobilyası ve yukarıda açıklamalarda 
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belirtimeyen araç alımları ile, tamir bakım giderleri gibi genel giderler ve bu 

tarz mal ve hizmet teslimleri istisna alımları istisna kapsamı dışında 

değerlendirilmektedir. 

Bu istisna uygulamasına dair olarak ilk usul ve esaslar 93 Seri No.lu KDV 

Genel Tebliğinde yayımlanmıştır. Akabinde 112 Seri No.lu KDV Genel Tebliği 

ile gerekli değişiklikler yapılmıştır. Buna ragmen 2014 yılında yayımlanan 

KDV Uygulama genel Tebliği ile bu tebliğlerin uygulaması yürürlük ten 

kaldırılmış olmasına ragmen, Ulusal Güvenlik Yatırım ve Harcamaları 

İstisnasının uygulanması usul ve esaslarında köklü ve büyük degişiklikler 

olmamıştır. 

 Bu istisnadan, aynı zamanda Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına istisna kapsamında 

mal ve hizmet teslimi yapmayı taahhüt eden mükelleflerde (yükleniciler) 

yararlanabilir. Ayrıca bu yüklenici firmalara, Ulusal Güvenlik Kuruluşu 

tarafından ulusal savunma ve iç güvenlik kapsamında değerlendirilen mal ve 

hizmet teslimleri için istisna yazısı verilir. Bu istisna  yazısı kapsamında mal 

teslimi ile hizmet ifaları da istisna kapsamına alınarak istisna uygulaması 

yapılır. Ayrıca yüklenici firmaların istsina kapsamında yapacağı mal teslimleri 

ve hizmet ifaları sebebiyle düzenlenecek fatura tutarının KDV hariç olarak 

10.000 TL veya daha üstü olması gerekmektedir. 

Yüklenici firmalar tarafından istisna kapsamında ulusal güvenlik kuruluşlarına 

yapacakları mal teslim ve hizmet ifasında, KDV’yi istisna kapsamında muaf 

tutuarak faturanın istisna kapsamında düzenlendiğini belirterek faturalarını 

kesmi olurlar. Düzenlenecek olan faturada istisna kapsamına girmeyen mal ve 

hizmet teslimleri var ise bu işlemlerde faturada ayrı olarak gösterilir.  

Bu mal ve hizmetlerin teslimini yapan yüklenciye fatura düzenlemesi için, bu 

mal ve hizmeti alan ulusal güvenlik kuruluşu yüklenici firmaya bu işlemin 

istisna kapsamında yapıldığını belgelemesi amacıyla bu işle yetkili olan birim 

amirinin mühür ve imzası ile tatbik edilecek istisna belgesi verilir. Birim amiri 

tarafından verilecek bu belgede mal ve hizmet teslimi alınacak mükellefin sicil 

bilgileri ile düzenlenmiş olan fatura aiat şekilsel bilgiler yer alır. Yüklenicinin 

keseceği faturanın muhteviyatına giren mal ve hizmet teslimlerinin, KDVK’nun 

md. (13/f) geregince KDV’den müstesna olduğuna dair ibare eklenir. 

Yükleniciye verilmiş bu belge, yüklenici tarafından, bir fotokopisi kesilmiş olan 



38 

faturanın ekine koyarak ve belge aslını 213Vergi Usul Kanunu (VUK) 

kapsamında dosyada saklayarak, herhangi bir inceleme sırasında talep 

edildiğinde gösterilmek için saklanır. 

Ulusal güvenlik kurumu olarak sayılan kurumlar, bu istisna kapsamındaki mal 

ve hizmetleri ithalat yaparak teslim etmek istediklerinde, düzenleyecekleri bu 

yazısıyıi gümrük idaresi müdürlüğü kurumuna hitaben yazarak hazırlar.  

3.1.2.10  Başbakanlık merkez teşkilatına yapılacak araç teslimlerinde istisna 

KDV kanunu 13/g maddesine istinaden, 4760 sayılu ÖTV Kanunu (ÖTVK) ekli 

(II) sayılı listesinde olan, kara, hava ve deniz araçları Başkabakanlık Merkez 

teşkilatına yapılacak olan teslimler istisna kapsamında değerlendirilmiştir. 

Alınacak bu araçlar yurtdışından ithal edilmesi halinde de istisna kapsamında 

değerlendirilmektedir. 

ÖTVK ekli (II) sayılı listede yer alan araçların Başbakanlık Merkez teşkiltına 

yapılacak tesimlerinde istisna kapsamında KDV’den muaf olarak fatura 

düzenlemesi yapılır. Başkabakanlığa bağlı olan kurum ve kuruluşlara yapılacak 

olan araç teslimleri istisna kapsamında değildir. Bağlı olan kurum ve kuruluşlar 

istisna kapsamı dışında değerlendirildiğinden dolayı bu kurum ve kuruluş lara 

yapılacak olan teslimlerde KDV hesaplaması yapılır. 

3.1.2.11  Tarım ürün senedinin ihtisas/ticaret borsaları aracılığıyla ilk teslim 

istisnası 

KDVK md. (13/g) kapsamında 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk 

Kanununa tabi olarak düzenlenmiş bulunan ürün senetlerinin, ihtisas/ticaret 

borsaları vasıtasıyla, ilk teslimli tarım ürünlerinin ticaretini basit hale getirmek, 

ülkemizde yapılan tarımsal üretimleri ve çiftçileri desteklemek amacıyla KDV 

yönünden istisna kapsamında değerlendirilmiştir. 

Lisanslı depolar aracılığıyla tarın faaliyeti yapan mükellefler, lisanslı depolarda 

sakladıkları ürünler İhtisas/Ticaret borsalarında, ürün senedi düzenlenmesi 

kapsamında yapılan teslimler bu istisna kapsamında değerlendirilmektedir. 

Lisanslı depoculuk vasıtasıyla tarım ürünlerini ihtisas/ticaret borsalarında satan 

mükellef KDV’den muag olarak teslim yapmaktadırlar. Bu istisna türü tam 

istisna kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle üreticilerin tarım ürünlerinin 
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üretimi aşamasında yüklenmiş oldukları KDV’yi iade talebinde bulunarak 

istisna kapsamında yüklenmiş olduğu KDV’nin iadesini alabilir.  

3.1.2.12 Taşımacılık istisnası 

28.12.1984 tarihinde yayımlanmış olan 84/8899 sayılı Bakanlar Kurulu  

Kararında, KDVK 14/1 maddesi kapsamında açıklaması yapılan Türkiye ve 

başka yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlemleri istisna 

uygulamasına dahil edilmiştir.   

Bu istisna uygulaması kapsamında KDVK md. 14/2 kapsamında değerlendirilen 

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre dar mükellefiyeti olan gerçek ve 

tüzel kişilere ülkelerin biribirine istisna uygulamasına karşılıklı olmak üzere 

değerlendirmesi yapılacaktır.  

KDVK md.14/3 kapsamında ise ihraç malı taşıyan araçlara motorin teslimlerini 

detaylı olarak açıklanmıştır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu İhracat Rejimi 

kapsamı çerçevesinde taşınacak olan eşyayı, Bakanlar Kurulu tarafından 

belirlenmesi yapılmış olan gümrük kapılarından, gümrük sınırı dışına çıkaracak 

olan kamyon, tır, römork gibi araçların standart yakıt depolarına. Yurtdışına 

çıkışlarda konan akaryakıt teslimieri vergi istisnası kapsamında işlem 

yapılmaktadır. 

Bu bilgilere istinaden; 

• Başka bir ülke sınırıları içerisinden başlayan ve ülkemizden geçerek yine 

başka bir ülkenin sınırları içerisinde sonra eren, 

• Başka bir ülke sınrıları içerisinden başkayan ve ülkemizde sona eren, 

• Ülkemizde başlayarak başka bir ülke sınırları içinde sona eren  

Taşımacılık işlemleri istisna kapsamında değerlendirilmiştir.  

Taşımacılık işlemlerinin kendi bünyesininde yapılmasının yanında, bu 

taşımacılık işlemlerinin başka taşımacılar tarafından yapılması halinde bu 

işlemlerde istisna kapsamında değerlendirilmektedir. Böyle bir durumda hem işi 

yaptıran ana firma hem bu işleri yapan alt firmanın ikiside istisna kapsamında 

değerlendirilir. Alt firmanın ülke sınırları içerisinde başlayıp biten taşımacılık 

işlemleri istisna kapsamında değerlendirilmediğinden dolayı bu işlemler vergiye 

tabi olarak yapılacaktır(KDVUGTII.Bölüm/C-1.1.). 
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“Taşıma işleminde kullanılan vasıtaların, mükellefin kendisine ait olması veya 

mükellef tarafından kiralama yolu ile hizmet alınması istisna kapsamında 

değerlendirilmektedir.” şeklinde KDVUT bu konu hakkında açıklama 

yapılmıştır. Daha önceki yayımlanan tebliğlerde taşımacılıkta kullanılacak olan 

aracı kiralanması konusuna deginilmediği için karşıt görüşler mevcuttu 

(Oktar,2011:210). 

“Uluslararası olarak yapılacak olan taşıma işlemlerinde, Ro-Ro gemileri 

tarafından ve römork gibi çekiciler ile yapılacak olan taşımacılık işlemleride 

istisna kapsamında değerlendirilmektedir.” 

KDV Kanunu 14. Maddesine istinaden serbest bölgelerden yurtdışına veyahutta 

yurtdışından serbest bölgelere yapılack olan taşımacılık işlemleri istisna 

kapsamında değerlendirilmektedir. Lakin ülkemizden serbest bölgelere 

veyahutta serbest bölgelerden ülkemiz sınırları içersine yapılacak olan 

işlemlerde istisna kapsamı dışında tutulmuştur. Serbest bölgeden yapılacak 

taşıma işlemleri, serbest bölgeden serbest bölgeyede olsada, veyahutta gümrük 

bölgesi veya antrepoya taşıma işlemleride olsa istisna kapsamında 

değerlenirilmez. 

Yayımlanmış olan KDVUGT’de uluslararası taşımacılık işlemleri için 

komisyonculuk yapan mükelleflerin, istisna kapsamında taşımacılık işlemleri 

için alacakları komisyon bedelleride istisna kapsamında değerlendirildiğinden 

dolayı bu işlemlerde istisna kapsamından yararlandırıldığına dair açıklamalar 

eklendiği için bu işlemerde istina dahilinde vergiden muaf edilir. Daha önce 

yayımlanmış olan tebliğlerde bu hususlar yer almadığından dolayı farklı 

yorumlar yapılmaktaydı. KDVUGT’de bunun açıkça belirtilmesi ile bu sorun 

ortadan kalkmış ve bir bütünlük arz etmiştir. 

Bu istisna uygulaması uluslararası taşımacılıkta taşımacılığın,  tüm evresinde yer 

bulmaktadır. Bu sebeple yolcu taşımacılığına ait olan Bilet ve satış 

komisyonunun, acente firma tarafından taşıma yapan firmaya, ayrıyeten fa tura 

düzenleyerek, taşıma firmasından bu komisyonlar tahsil edilme işlemleri 

yapılması halinde, kesilecek olan komisyon faturasının üzerinde uygun bir yere 

“Uluslararası taşımaya ait bilet satışına ilişkin komisyon olduğundan KDVK 

md.14 geregince KDV hesaplanmamıştır.” Açıklamasını ekleyerek yer verir ve 

faturada belirtmiş olduğu bedel üzerinden KDV hesaplaması yapmaz. 
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Komisyonun, bu komisyonun bilet veya fatura üzerinde acentecilik yapan 

firmalar tarafından üzerine ayrıyeten belirtilerek gösterilmesi halinde bu 

komisyon istisna kapsamında değerlendirilecektir. Bu komisyon istisna 

kapsamında değerlendirildiğinden dolayu KDV’den muaftır.  

Söz konusu maddede düzenlenmiş olan bu istisna ülkeler arası yapılacak olan 

taşımalarla ilgili bulunmaktadır. Bunun uygulamasında bazen sorunlar ortaya 

çıkmaktadır ve özel düzenlemeler ile bağlanmaktadır. KDV uygulaması her 

ülkenin kendi egemenlik sınırları içerisinde uygulaması bulunduğundan dolayı, 

kendi egemenlik ülke sınırları içerisinde uygulama  imkanı bulmaktadır. Bu 

sebeple ülkeler arası yapılacak olan taşımacılık işlerinden vergi kapsamına 

alınacak olan, ülkenin kendi sınırları içindeki bölüme isabet eden taşıma ile 

sınırlanmaktadır. En önemli sorun taşıma işlemlerinin gerçekleştiği ülkeler 

itibariyle bölünebilmesindeki güçlükler veya bölünememesidir. Bu sebeple ülke 

içindeki bölümünün tespitinin yapılması çok zor oldugundan teknik olarak 

sağlıklı bir esas ve usul bulmak imkansızdır(Özbalcı,2012:147).  

Bu İstisnanın uygulanmasında geçmişte yaşanan en büyük sorunlardan bi risi 

KDVK md.14/3 belirtilen istisna kapsamında uygulamada son zamanlarda, ihraç 

malı taşıyan taşıma araçlarına yapılan motorin teslimlerie ÖTV ve KDV istisnası 

uygulamasında, azami olarak 550 lt. sınır uygulanması gerektiğine dair Gelir 

Idaresi Başkanlığı 21.05.2009 tarih ve B.07,1.GIB.04.99.16.01/2-Muk.496 

sayılı Özelgesi kendi görüşünü bildirilmiştir. Lakin istisnanın açıkça belirtildiği 

kanunda maddesinde rakamla ifade edilen böyle bir sınır bulunmamaktadır.  

Taşıma araçları ile İhraç malı taşıyanlara, motorin teslimlerinde ÖTV ve KDV 

istisna yasal dayanakları, "standart depo" tanımı ile ilgili yapılan 

düzenlemelerde ve resmi makamların bu konudaki yerleşik olan uygulamaları 

dikkate alınarak açıklanmaya gayret gösterilmiştir. 

Maliye Bakanlığı da, bu istisnanın uygulanmasındaki ilişkin esas ve usulleri ilk 

olarak belirlemiş olduğu 11 no.lu ÖTV Genel Tebliğinde de "standart yakıt 

deposu" nun, "4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 167 nci maddesinin 9c bendi 

hükmü çerçevesinde gümrük muafiyet uygulaması bulunan  standart depoları" 

olarak ifade ettiğini belirtmiş ve, direk olarak 2000/53 sayılı BKK'nın 102 nci 

maddesinde yukarıda belirtmiş olduğumuz "standart depo" tanımına aynen atıfta 

bulunmuştur. 
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Buna rağmen yayımlanan 2006/10487 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı i le standart 

depo kapsamına yakıt miktarları belirtilerek üst sınırlar konumuştur. Akabinde 

16 seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile uygulanacak miktarlara, iki katı olacak 

şekilde uygulanacağına dair ifadeler eklenmiştir. Lakin yayımlanmış olan bu 

tebliğ aradan 18 gün geçtikten 17 seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile uygulaması 

yürürlükten kaldırılmıştır. 2014 yılında tüm KDV teblğlerinin toplanmış olduğu, 

KDVUGT’de yine “standart depo” terimine miktar yönünden açıklık 

getirilmemiştir. Böylelikle tekrar en başa dönülmüştür.   

Yukarıda açıklamaları bulunan mevcut kanun hükümlerine göre, ihraç malı 

taşımakta olan araçlara teslim edilen motorinlerin ÖTV ve KDV'den istisnaya 

tabi olacak kısmı için, 550 lt'lik bir üst sınır olduğunun ileri sürülmesi mümkün 

değildir; üst sınır, motorin teslim edilen aracın "standart deposunun" hacmi 

kadardır. Bu üst sınır ilgili kanunlarda açık olarak özellikle belirtilmiştir. Daha 

sonra yayımlanmış olan Bakanlar Kurulu Kararı ile istisnaya üst sınır 

getirilmesine ragmen daha sonra bu sınır genel Tebliğ ile kaldırılmış 

bulunmaktadır. En sonunda yayımlanan KDVUGT ile tekrar en başa dönülmesi 

verginin yasallığı ilkesi ile uyuşmamaktadır. Gelir İdaresi kanunda bu hüküm 

açık olmasına rağmen bu konuda ortaya çıkmış olan çelişkili ifade ve görüşleri 

görüşleri gidermesi gerekmektedir(Turan, 2009:3) . 

3.1.2.13  Diplomatik istisnalar 

KDV Kanunu 15/1 maddesinde diplomatik istisnalar tanımlanmıştır. Bu madde 

hükümleri gereğince ülkemizde bulunan yabancı devletlerin konsoloslarına, 

diplomatlarına ve diplomatik olarak görev yapan kişilere, yapılacak olan ve 

uluslarası kuruluşlarda görev yapan kişilere mütekabiliyet olmak şartıyla 

yapılacak olan mal teslimleri ve hizmet ifaları istisna kapsamında 

değerlendirilmiştir. Bu istisnanın en önemli şartı mütekabiliyet olmasıdır. Yani 

bizim ülkemizde istisna kapsamına aldığımız yabancı devletde bizimde bulunan 

diplomatik görevle yapan personellerimize istisna uygulamasıdır. Eğer yabancı 

devlet, onların ülkesinde bulunan görevlilerimize istisna uygulamadığı takdirde, 

bizde ülkemizde, o ülkenin görevlilerine bu istisnayı uygulamayız. Bu istisnaya 

girecek yabancı devletlerin hangi mal ve hizmetlerde hangi tutar ve miktarlarda 

belirlenmesini Dışişleri ile Maliye Bakanlığının ortak kararı ile yapılacaktır.  
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Dış İşleri Bakanlığı tarafından yabancı ülkenin temsilcileri, konsolosları ve 

diplomatlarına hangi mal ve hizmet teslimleri istisnasından yararlanacaklarında 

dair istisna yazısı veriliri. Mütekabiliyet kapsamında hazırlanmış olan bu izin 

yazısı üzerinde asgari istisna tutar ve miktarları ayrıyeten belirtilir. 

Dış İşleri Bakanlığı Tarafından verilmiş olan izin yazısı yabancı devletlerin 

ülkemizde bulunan temsilcilerin resmi olarak yapacakları alımlarda 

kullanılacaktır. Mal ve hizmet alımı esnasında yabancı devlet temsilcisi Dış 

İşleri Bakanlığı tarafından verilmiş olan izin yazını, mal ve hizmet satışını 

yapan satıcıya ibraz eder. Satıcı kendisine ibraz edilmiş bu izin yazısında 

belirtilen ürün, miktar ve tutarlarına göre yapacağı mal satışı ve hizmet satışının 

istisna kapsamında olup olmadığının değerlendirmesini yapar. Değerlendirme 

sonucu istisna kapsamında yapılacak olan mal ve hizmet teslimleri için vergiden 

muaf olarak faturasını düzenler ve fatura üzerine izin yazısına ait bilgilerinide 

ekler. 

Düzenlenmiş olan izin belgesinde yabancı temsilcilik adına kimlerin işlem 

yapacağın adı soyadı ve görevi yazılmıştır. İzin yazısında ismi olmayanara 

istisna kapsamında olmadığından dolayı vergiden muaf olarak mal ve hizmet 

teslimi yapılmaz. İstisna kapsamında mal ve hizmet teslimleri ancak izin 

belgesinde yazılı olan yetkilendirilmiş kişilere yapılır.   

Bu istisnaya ait uygulama usul ve esasları yukarıdaki gibidir. En son çıkan 

KDVUGT’deki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere istisna uygulaması 

ülkelerin kendi aralarındaki karşılıklı mukabiliyet esasına göre 

uygulanmaktadır. Buna örnek olarak ülkemizin Arjantin görev yapan büyük 

elçilimizin yapmış olduğu mal ve hizmet alımlarında Arjantin devleti 

büyükelçiligimize söz konusu olan bu istisnayı uygulamadığı takdirde, 

ülkemizde görev yapmakta olan Arjantin büyükelçiliğine de ülkemizdeki mal ve 

hizmet alımları sebebiyle KDV istisnası uygulamasından yararlanma hakkı 

verilmeyecektir. Bu istisna ülkelerin birbirleri arasındaki, uluslararası 

ilişkilerden doğan  karşılıklı nezaket sonucu uygulandığını söyleyebiliriz.  

3.1.2.14 Uluslararası kuruluşlara yapılan teslim ve hizmetlerde istisna 

KDVK’nu incelediğimizde konuya ilişkin olan açıklamaların kanunun md.15 ve 

19/2 düzenlendiğini görmekteyiz. KDV Kanunu, istisnaların sınırını belirlediği 
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19. maddesinde KDV istisna ve muafiyetleri sadece KDV Kanunu vasıtasıyla 

düzenleneceğini, belirtirken, ikinci bendinde ise bu hususlara ait başka bir 

istisna belirterek yapılacak olan uluslararası anlaşma hükümlerinin saklı 

olduğunu ifade etmiştir. Böylelikle uluslararası anlaşmalar kapsamında ek 

olarka KDV istisna ve muafiyetleri uygulamalarının getirilmesi mümkün 

bulunmaktadır. KDV Kanunu’nda hükmü bulunmayan durumlarda dahi bu  

istisna ve muafiyetler uygulanmaktadır. KDV Kanunu’nda (15/1-b) maddesinde 

konuyla ilgili yapılan diğer bir düzenlemede ise yapılmış olan uluslararası 

anlaşmalara istinaden vergi istisnası tanınmış olan uluslararası kuruluşlara ve bu 

kuruluşların resmi olan mensuplarına yapılacak olan mal teslimi ve hizmetlerin 

KDV’den muaf olduğu açıkça belirterek açıklanmıştır. Bu durum 19. madde ile 

birlikte düşündüğümüzde bu hükmün getirmiş olduğu yenilik, uluslararası 

kuruluşların muhataplarına yapılacak olan teslim ve hizmetlerin istisna 

kapsamında oldugunun düzenlemesidir. Uluslararası anlaşmalara istinaden 

kendilerine vergi muafiyeti tanınmış olan uluslararası kuruluşlar, 19. madde 

çerçevesinde vergiden bağışık bulunmaktadır. Diger bir yönden ise bu istisna 

diplomatik istisnalar kapsamında da değerlendirilerek, 15. maddede 

düzenlenmiş olarak 32. madde kapsamına alınarak, istisna uygulamalarında, tam 

istinalar bölümünde kendine yer bulmuştur(Aslıhak,2010:4).  

Yapılmış olan uluslararası antlaşmalar kapsamında vergiden istisna edilmiş 

uluslararası kuruluşlar ve bunların görevlilerine yapılacak olan mal ve hizmet 

teslimi istisnası KDV Kanunu 15/1-b maddesinde düzenlenmiştir. 

Bu istisnanın kapsamına ülkemizinde bir tarafı olduğu uluslararası antlaşmalar 

çerçevesinde tanınmış olan uluslararası kuruluşlar girer. Bu istisnanın vergi 

yönünden kapsamı uygulama alanları yapılmış olan uluslararası antlaşmanın 

şartlarına göre belirlenir. 

Dış İşleri Bakanlığı tarafından Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, uluslararası 

anlatşmalar gereği, uluslararası kuruluşların resmi işlemlerinde kullanacakları 

hangi mal ve hizmet teslimlerinin miktar ve tutar olarak istisnadan nasıl 

yararlanacaklarını gösteren   izin belgesi verilir. 

Mal ve hizmet satıcıları kendilerine bu izin yazısı ile mal ve h izmet almak 

isteyen uluslararası kuruluşların istisna izin belgesini isteyerek bu belge 

üzerinde satışını yapacakları mal ve hizmet teslimlerinin istisna kapsamında 
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olup olamdığını değerlendirdikten sonra istisna kapsamına girdiğini tespitini 

yaptıktan sonra bu kuruluşlara kesecekleri faturayı istisna kapsamında keserek, 

kesmiş oldukları fatura üzerinde izin yazısının kime ait olduğu, tarihi ve 

numarası gibi bilgileride faturanın üzerine yazarak, teslim işlemlerini 

gerçekleştireceklerdir. 

Mal ve hizmet satıcıları, izin belgesi üzerinde yetkili olan kişilere yapacakları 

mal ve hizmet teslimerini istisna kapsamında yapacakalardır. İzin belgesinde 

ismi olmayanlara istisna kapsamında mal ve hizmet teslimi yapılmaz.  

Takrir yöntemi uygulanarak yapılacak teslimler, bu istisna kapsamına 

girmemektedir. 

KDVUGT yapılmış olan açıklamalardan anlaşıldığı üzere, ülkemizin taraf 

olarak yer aldığı uluslararası antlaşmalara istinaden, vergi muafiyeti tanınan 

kuruluşlara tanınan istisna türüdür. Taraf bulunduğumuz uluslar arası  

antlaşmaların hükümleri uygulamada ülkemiz kanunlarının üstünde yer aldığı 

Anayasamızın 90. Maddesi ilede güvence altında bulunduğundan, taraf 

bulunduğumuz uluslar arası antlaşmalarda bulunan söz  konusu istisna 

hükümlerine yer verilmesi halinde bu antlaşmalar, kanun hükmünde 

sayılmaktadır. 

3.1.2.15 İthalat istisnası 

Kamu ve özel sektör tarafından yada herhangi bir gerçek veya tüzel kişilerin 

yapmış oldukları her türlü mal ve hizmet ithalatının KDVK md.1/2  madde 

kapsamında, her hangi bir şartta bağlanmadan vergi konusuna girdiğini ve 

yapılacak olan bu ithalat işlemleri için vergi kanunu hükümleri uygulanacağını 

belirtmiştir. Lakin aynı kanunun 16. Maddesi hükümlerine göre ise, bazı mal ve 

hizmet ithalatı işlemlerinin istisna kapsamında değerlendirileceği açıklanmış tır.  

KDVK md. 16/1-a hükümlerine bazı ithalat işlemlerinin istisna kapsamına 

alınma sebebi, yurtiçinde imal edilen mal veya alınan hizmetlere istisna 

uygulaması yapılanların, yurtdışından ithalat yapılması halindede 

uygulanmasını baz almaktadır. Bunun sebebi yurtiçinde istisna uygulanan 

işlemlere ithalat yapılması sırasında da istisna uygulamasına tabi ederek değişik 

vergi uygulamalarının önüne geçilmesidir. 
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KDV kanunun ithalat istisnası açıklmalarının yapıldığı 16/1-b maddesinde, 

gümrük kanununa atıf yaparak istisna uygulaması yapılacak ürün ve hizmetleri 

Gümrük Kanununa atıf yaparak belirtmiştir.Bu maddede gümrük kanuna atıf 

yaparak istisna uygulanacak mal ve ticari ürünlerini açıkça belirtmiştir. Bu 

maddede yapılmış olan açıklamalara istinaden aşağıda detayları verilmiş 

ürünleri ithalatının yapılmasında KDV istisna kapsamında değerlendirmesi 

yapılır. 

• -Gümrük Kanunu 167. Maddesinde yazılı olan ürünler, bu madde 

kapsamına 5/a ve 7. Fıkrada belirtilen ürünler girmez 

• -Geçici ithalat yapılarak getirilen ürünler 

• -Hariçte işleme rejimine tabi olarak getirilen ürünler 

• -Geri gelen eşya olarak değerlendirilen ürünler 

KDV kanunu Gümrük Kanunun 167 maddesinde açıklaması yapılmış ürünleri 

istisna kapsamına alırken aynı maddenin içindeki 5/a bendindeki ve 7. 

Fıkrasında belirtilmiş olan ürünlerin ithalatını istisna uygulanması yönünden 

kapsam dışında bırakmıştır. 

Yukarıda yapılmış olan açıklamalara istinaden, ithalatı yapılacak olan bir 

ürünün istisna kapsamında değerlendirilebilmesi için, KDV kanunu tarafından  

atıf yapılan Gümrük Kanunu içerisinde belirtilen ürünlerden olmaı 

gerekmektedir. Atıf yapılan kanunun ilgili maddesinde bulunmayan ürünlerin 

ithali KDV istisna kapsamında değerlendirilmeyerek KDV uygulamasına tabi 

tutulacaktır. 

Gümrük antreposu olarak değerlendirilen gümrüksüz satış mağazalarında, 

gerçek kişiler tarafından yapılan satışlar KDV istisna olduğu için bu ürünlerin 

ilgili Gümrük Kanunu içinde sayılan ürünlerin ithal edilmeside istisna 

kapsamında değerlendirilmektedir.  

Gümrük Kanunu 128 maddesinde geçici ithalatın tanımı yapılmıştır. Ülke içinde 

serbest dolaşıma girmemiş, ithalat vergilerinden kısmen veya tamamen muaf 

tutulmuş ürünlerin, yine gümrük sahasi içinde herhangi bir işleme uğramadan 

tekrar ihraç edilmesine geçici ithalat denilmektedir. Geçiçi ithalat rejimi 

Gümrük Kanunu 128 ile 134 ncü maddelerinde açıklanmıştır. Geçiçi ithalat 0  
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Geri gelen eşya kapsamında istisnaya tutulaccak ithalatların, ihraç edildiği halin 

haricinde üzerinde ek bir işlem olduğun da ve ürünün değerinde artış oldu ise, 

KDV matrahının hesaplanmasında ürünün tamamının mı yoksa sadece artış olan 

kısma mı uygulanacağı KDVK md. 16/2’de düzenlenmiştir. Bu maddeye göre 

geri gelen eşyanın tamamı değil üzerine gelen ek değer üzerinden KDV 

hesaplanacağını belirtilmiştir. Buna göre ithalatı yapılacak ürünün gümrük 

vergisi istisnası kapsamında olması halinde ürünün KDV matrahı, sigorta 

navlun bedelleri dahil hesaplandığından dolayı, geri gelen ürünün KDV matrahı 

hesaplaması yapılırken, eşyanın tamamı üzerinden dağıtılmış olan sigo rta ve 

navlun bedellerinden ürünün değer artışı ile oranlama yapılarak sigorta ve 

navlun bedellerinden pay verilmelidir. 

Gümrük vergisi ve diğer kanunlar kapsamında, ithalatı yapılacak ürünlerin 

vergilerinin teminata bağlanması halinde, KDVK 49. Maddeye göre, tahakkuk 

edecek KDV’de teminata bağlanabilir. Bu maddeye istinaden Gümrük Kanunu 

118. Maddesi dahilinde teminata bağlanarak ithal edilen malların KDV’si 

teminata bağlanacaktır.  Lakin ithalat kapsamında getirilecek olan ürünler KDV 

istisna kapsamına dahil ise bunlar için KDV’den muaf olduğu için teminata 

bağlanmasına gerek yoktur.  

3.2 İndirimli Oran İstisna Uygulaması 

İndirimli oran istisna uygulaması tanım olarak, KDV Kanunun md. 29/2. ile yine 

aynı Kanunun 28. Maddesi uyarınca Bakanlar kurulu  tarafından  vergi oranı 

indirilmiş olan teslim ve hizmetlerle ilgili olarak, teslim ve hizmetin ortaya 

çıktığı vergilendirme döneminde indirilemeyecek  ve tutarı Bakanlar Kurulu 

tarafından asgari sınırı tespit edilecek tutarı aşan aşan KDV’nin yıl içinde içinde 

mahsuben, veyahutta izleyen yılın Kasım ayı bildirgesini verene kadar, 

mükellefin talebi ve en son izleyen yılın kasım ayı KDV beyannamesinde 

gösterilmek üzere nakden veya mahsuben iadesine imkan sağlamıştır 

(KDVUGT III/B-3). Mahsup yoluyla talep edilen ve iadesi yapılacak olan vergi 

iadesi mükellefin talebi doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu prim ve idari 

borçlarına ya da döner sermayeli kurum ve  kuruluşların, sahip oldukları toplam 

sermayesi yüzde ellibir veya daha fazlası kamuya ait olan işletmelerin 
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alacaklarına mashup yapabilecekleri ilgili kanun maddesinde açıkça 

gösterilmiştir(Oktar,2017:333). 

1 Agustos 2002 tarihinde yürürlüğe gire ÖTV ile yükseltilmiş KDV oranı 

uygulamasına son verilmiş olup ve 2002/4480 sayılı Bakanlar kurulu kararınca 

KDV oranları tekrar tespit edilmiştir. Ülkemizdeki genel KDV oranı % 18 

olarak belirlenmiştir ve %8 ve % 1 oranları da indirimli orana tabi olan KDV 

olarak belirlenmiştir.  

01.01.1999 tarihinden başlamak üzere 4369 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 

güne kadar, bu istisna sadece KDV’nin 29/2 maddesine istinaden sadece temel 

gıda maddelerinde indirim oran iadesi hakkı tanımaktaydı. Temel gıda 

maddeleri satışından doğan yüklenilmiş ve alınamayan KDV’nin aylık dönemler 

halinde iadesi alınabilmekteydi.  

01.01.1999 tarihinde yayımlanan 4369 sayılı kanun ile KDV’nin 29/2 

maddesinde değişiklikler olmuştur. Bu değişiklik ile beraber 01.01.1999 

tarihinden başlamak üzere indirimli orana tabi olan tüm malların teslim 

edilmesinde, bu malın bünyesine girmiş olan ve indirilemeyen KDV’nin 

teslimin gerçekleşmiş olduğu vergi takviminin sonuna kadar Bakanlar Kurulu 

tarafından belirlenecek alt sınırı aşan kısımları iade talep edilmesini ve bu 

iadenin yapılması sağlanmıştır. Diğer bir ifade ile iade dönemi olarak vergi 

takvim yılı esas alınmıştır, takvim yılının sonuna kadar indirimi yapılamayan 

KDV’nin iadesi yapılması esas alınmıştır.  5035 sayılı kanunla yapılan bir 

değişiklik ise İndirim oran iadelerinde, iadenin mahsuben yapılması şartıyla 

aylık bazda iade alınma imkanı getirilmiştir. Diğer bir ifade ile indirimli orana 

tabi işlemlerden dolayı oluşan iadelerde, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmiş 

olan alt sınırı aşan kısımların iadesi aylık bazda mahsuben talep edilmesi 

halinde aylık olarak, mahsuben ve nakten iade etmek isteyen ise yıllık bazda 

iadelerini talep edip alabileceklerdir(Vural,2015:890). 

İndirimli olan alt iade sınırı 2006/10379 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

belirlenmiş olan 10.000,00 TL’lik sınır, her yıl yeniden değerleme oranıyla 

değerlemesi yapılarak güncel değeri bulunacaktır. 2006 yılında 10.000,00 TL ile 

başlayan alt sınır, her yıl yeniden değerleme oranları ile değerlendirilerek, 2016 

yılında 20.600,00 TL’ye çıkmıştır. 2016 yılında 20.600,00 TL’ye çıkan alt 

sınırı, yayımlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tekrar 2017 
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yılında 10.000,00 TL’ye düşürülmüştür. 2018 senesinde uygulanan yeniden 

değerleme oranı ile alt sınır 11.400,00 TL’ye çıkmıştır. Yapılacak olan iade 

işlemlerininde 2018 yılı için 11.400,00 TL alt sınırı aşan kısmın iade işlemleri 

yapılacaktır(Oktar,2017:488-489). 

 Yıllık bazda iadesi talep edilecek indirimli orana tabi işlemleri için iade talebi, 

vergi takvim yılının takip ettiği yılın Ocak/Kasım dönemleri arasında verilecek 

olan KDV beyannamesinde ilgili satıra kayıt edilerek talep edilmesi şartı 

bulunmaktadır. Bu dönemler talep edilmeyen, lakin daha sonra bu dönemlere 

düzeltme verilerek iade talep edilse dahi iade işlemi yapılamayacaktır.   

99 No.lu KDV Genel Tebliğin de 1.3.”Mahsuben  İade Tutarının Hesaplanması” 

başlıklı kısmında, indirimli orana tabi işlemlerde indirim oran KDV iade 

uygulamasınınnasıl yapılacağının usul ve esasları belirlenmiştir. Takvim yılı 

içerisinde mahsuben iadesi yapılcak KDV tutarlarının hesaplanmasına, ilgili 

takvim yılının başladığı Ocak döneminden itibaren başlanması gerektiği  ve 

hesaplamaların daha önce yayımlanan 74 ve 76 No.lu KDV Genel Tebliğlerinde 

yer almış olan açıklamalara uygun bir şekilde dönemler itibariyle kümülatif 

olarak yapılması gerektiği yönünde düzenlemeler yapılmıştır. KDVUGT ile de 

daha önceki uygulamada bulunan yayımlanmış yürürlükten kaldırılmış ve daha 

önce yayımlanmış tüm tebliğler tek bir tebliğde birleştirilmiştir. Yayımlanan bu 

tebliğe göre; 

İndirimli oran kapsamında iade talebinde bulunacak mükellefler, indirimli oran 

nedeniyle yüklendikleri ama indirimini yapamadıkları KDV’nın yıl içinde aydan 

aya iadelerini mahsuben iade olmak kaydıyla aylık olarak talepte bulunabilirler. 

Aylık bazda mahsuben iade şartıyla talepte bulunacak mükellefler 

hesaplamalarını aylık bazda kümülatif olarak yapacaklardır. Dönem içinde 

indirimli orana tabi olarak yapılacak iade talebi işlemlerin tamamını 

kapsamaktadır. İndirimli orana tabi işlemlerin bir kısmını iade talep edilmeyip 

tamamını iade taleo etmelidirler.  

İndirimli orana tabi işlemi bulunan mükellefler, bu işlemi nedeniyle 

yüklendikleri ve indirim yoluyla geri alamadıkları KDV için takvim yılı içinde 

mahsuben iadesini talep edebilecekeri, KDV tutarlarını ay itibarıyle ve kümülatif 

olarak hesaplamasını yaparlar. İade talebi, ilgili vergilendirme dönemi itibarıyle 

yapılan indirimli orana tabi olan tüm işlemleri kapsamasına alması 
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gerekmektedir. İndirimli orana tabi işlemlerin ayrı ayrı yapılarak sadece bir 

kısmını alma yönünde hesaplama yapılması ve kısmı şekilde iade talep edilmesi 

mümkün bulunmamaktadır. 

İndirimli orana tabi işlemlerin KDV istisnası kapsamında iade alınabilmesi için 

hesaplama aşagıda belirtildiği şekilde yapılması gerekmektedir.  

“İndirimli oran iadesinin hesaplanmasına takvim yılının ilk ayı olan ocak 

ayından başlanır. Ay içinde indirimli oran iadesi hakkı doğuran %1 veya %8 

KDV oranı ile hesaplanan KDV hesaplaması yapılarak indirilecek KDV’den 

düşülür. Hesaplanmış olan bu tutar iadeye esas olan tutardır. Hesaplanmış olan 

esas tutar ocak ayından şubat ayına devredecek olan KDV ile karşılaştırılması 

yapılır. Önceki dönem ve sonraki dönem devreden KDV’leri ile kıyas yaparak, 

eğer ocak ayından şubat ayına devir eden bir KDV yok ise bu dönem için iadeye 

konu olan bir tutar olmadığından dolayı iadeye esas olan tutar sıfır olarak kabul 

edilecektir. Devreden KDV’nin olmadığı bir durumda indirimli orana tabi iade 

olmaz. Ocak ayından şubat ayına devreden bir KDV var ise, indirimli orana tabi 

olan satışlarımız için yüklenmiş olduğumuz KDV’den, satışlar dolayısı ile 

hesapladığımız KDV düşülerek iadeye esas KDV tutarı hesaplanır. Yüklenilen 

KDV’nin hesaplanan KDV’den yüksek olması gerekmektedir, aksi halde 

herhangi bir iadeden söz edemeyiz. Yüklenilecek KDV’den hesaplanan 

KDV’nin düşülerek bulunduğu iadeye esas tutar, ocak ayı için iade edilecek 

olan KDV tutarıdır. Eğer ocak ayında herhangi bir indirimli orana tabi olarak 

bir satış yapılmamışsa o ay için herhangi bir hesaplama yapılmaz ve ocak ayı 

için iade edilebilir iade tutarı sıfır olarak değerlendirilir.” 

“Şubat ayında indirimli orana tabi satışlar nedeniyle yüklenilmiş olan KDV’den, 

indirimli orana tabi satışlar nedeniyle hesaplanmış olan KDV düşülerek aynı 

ocak ayındaki yapılan hesaplamalar aynı şekilde şubat ayında yapılarak iadeye 

esas tutar belirlenir. Akabinde ocak ayı iade edilebilir tutarı ile şubat ayının iade 

edilebilir tutarı toplanarak şubat ayından mart ayına devir olacak KDV ile 

kıyaslanır, eğer şubat ayından mart ayına devir edecek KDV var ise, ocak ve 

şubat ayıları iade edilebilir tutarı toplam alacağımız iadeyi göstermektedir. 

Şubat ayında indirimli orana tabi satış olmadı ise bu ay için iade edilebilir tutar 

hesaplaması yapılamacağından dolayı ocak ayı iade edilebilir tutarı iade 

alınacak olan iade alınabilecek tutar olacaktır.” 
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“İndirimli orana tabi iadelerde takvim yılı içerisinde yapılacak olan iadelerde, 

daha önceden iade talebi olup olmadığına bakılmadan, hesaplamalar ay bazında 

alt iade sınırı dikkate alınmadan yukarıda açıklamaları yapılan hesaplamalar 

şeklinde kümülatif olarak yapılacaktır.   

“Yıl içinde yapılacak olan iadelerde, iade edilebilir tutar hesaplandıktan sonra, 

daha önce mahsuben talep edilen iade tutarı düşülerek iade edilecek tutar 

hesaplaması yapılır. Hesaplaması yapılmış olan iade edilebilir KDV daha sonra 

devreden KDV ile karşılaştırılacaktır, eğer devreden KDV fazla ise indirimli 

orana tabi işlemlerden doğan KDV iade tutarı hesaplanabilir. Eğer mahsuplar 

yapıldıktan sonra devreden KDV çıkmayıp ilgili dönem hesaplamalarında 

ödenecek KDV çıktığında, devreden KDV olmadığı ve ödeme çıktığı için, 

indirimli orana tabi işlemlerden doğan herhangi bir KDV alacağı 

bulunmayacaktır ve bu sebeple iade alınabilecek tutar sıfır olacaktır. İndirimli 

orana tabi işlemlerden iade alınabilmesi için, ödem KDV çıkmaması 

gerekmektedir. Yani diğer bir ifade ile Devreden KDVsinin olması 

gerekmektedir. İndirimli orana tabi KDV iadesi işlemlerine ödeme çıktıktan 

sonraki aylarda KDV devri olması halinde, en son ödeme KDV çıkan aydan 

sonra hesaplamalara başlanır”.  

“İlk defa iade talebinde bulunan dönemden önceki dönemlerin herhangi birinde 

ödenecek KDV çıkması halinde, bu dönemden önceki dönemlere istinaden 

indirimli orana tabi olarak herhangi bir iade talebinde bulunulamaz”.  

Yukarıda KDVUGT’da belirtilmiş olan açıklamalardan görüldüğü üzere 

İndirimli Oran KDV İadesi son derece karışık bir yapıya sahiptir. Daha önce 

yürürlükte bulunan üç farklı tebliğde konuya açıklık getirilmeye çalışılmışsa da 

uygulanmasında hem idare açışısında hem de mükellefler tarafından ortaya 

zorluklar çıkarmıştır.  

Lakin 119 No.lu KDV Genel Tebliğinde ile karmaşık olan indirimli oran iadesi, 

dahada karmaşık hale getirilmiştir. Uygulamada çokça tartışılan ve firmaların 

sorun ve mağduriyet oluşmasına yol açan KDVK usul ve esasları ile çelişen 

mükellefin hakkı olan iade haklarının azaltılması gerektigi görüşü benimsemiş 

ve beraberinde eksi (-) fark uygulaması olarak adlandırılmış uygulama problem 

ortaya çıkmıştır (Erbiri, Dünya Gazetesi). 



52 

119 No.lu KDV Genel Tebliği tebliğ ile getirimiş olan bazı yorumlar KDV 

Kanununa uygun olmadığı ve iade mantığına ters düşmesi sebebiyle, firmalarda 

yol açtığı sorun ve mağduriyetler giderilmesi adına değiştirilmesi gerektiği 

konusundaki düşüncenin detayları aşağıda belirtilmiştir.  

İndirimli KDV oranından kaynaklanan işlemler nedeniyle doğacak olan iadenin 

asıl kaynağı KDV Kanunu’nun 29. Maddesinde tartışmaya mahal vermeyecek 

şekilde açıklanmıştır. İndirimli oran iadesi her bir vergilendirme dönemi için  

aylar bazında ayrı ayrı bağımsız olarak hesaplanacaktır. Takvim yılı içerisinde 

sadece mahsub, ertesi yıl kalanlar içinse nakden veyahutta mahsuben iade 

imkânı vermiştir. 

Her bir vergilendirme dönemi kendi aralarında birbirinden ayrı olarak bağımsız 

bir şekilde düşünülmesi gerekmektedir. Telafi edilen tutar, sonraki döneme 

devredecek olan KDV’yi azaltır veya ödenecek KDV’ye yol açtığından dolayı, 

mükellefin cebinden çıkacağı ve bu sebeple iadeden tenzil edildiğinde, 

mükellefin ayrıca bir hak kaybına uğrayacağı sonucu çok açık şekilde 

görülmektedir.  KDV Kanunu indirim yoluyla telafi edilmesi anlayışını her bir 

ay için ayrı ayrı düzenlemiş ve her ay için ayrı bir beyanname verilmesinde 

görebiliriz. 

Konuyu iki basit tablo şeklinde açıklamayalım. 
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Çizelge3.1: Aylık KDV Tablosu 

Aylar İndirim 

KDV 

Toplamı 

Yüklenilen 

KDV 

Hesaplanan 

KDV 

Ödenecek 

KDV 

İade 

Edilecek 

KDV 

Ocak 200 200 100  100 

Şubat 200 200 100  100 

Mart 200 200 100  100 

Nisan 200 200 100  100 

Mayıs 200 200 100  100 

Haziran 200 200 100  100 

Temmuz 200 200 300 100 0 

Agustos 200 200 100  100 

Eylül 200 200 100  100 

Ekim 200 200 100  100 

Kasım 200 200 100  100 

Aralık 200 200 100  100 

Toplam 2400 2400 1400 100 1100 

Kaynak:Reşat EBIRI Dünya Gazetesi 

“Tablo 1’de indirimli oran uygulamasını (-) fark uygulaması olmadan 

gerçekleştirirsek mükellef yıl sonunda Indirimli Orandan kaynaklanan KDV 

iadesi olarak 1.100 Tl iade almaya hak kazanacaktır.” 

Çizelge3.2: (-) Fark Uygulamalı) 

10 

 
İndirim 

KDV 

Topla

mı 

Yüklenilen 

KDV 

Hesaplanan 

KDV 

Ödenecek 

KDV 

İade 

Edil

ecek 

KD

V 

Ocak 200 200 100  100 

Şubat 200 200 100  100 

Mart 200 200 100  100 

Nisan 200 200 100  100 

Mayıs 200 200 100  100 

Haziran 200 200 100  100 

Temmuz 200 200 300 100 (100) 

Agustos 200 200 100  0 

Eylül 200 200 100  100 

Ekim 200 200 100  100 

Kasım 200 200 100  100 

Aralık 200 200 100  100 

Toplam 2400 2400 1400 100 1000 

Kaynak :Reşat EBİRİ Dünya Gazetesi 

“Tablo 2’de ise (-) fark uygulaması dikkate alınarak uygulama yapılmıştır. Iki 

tablodan açıkça anlaşılacagı üzere mükellef A temmuz ayında ödenecek KDV 
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çıkması dolasıyla 100 Tl vergi dairesine yatıracaktır ve önceki uygulamaya göre 

mükellef 1.100 Tl iade KDV alacaktı. Fakat 119 No.lu Tebliğden sonra 

mükellef 100 Tl vergi dairesine ödedikten sonra iade edilecek olan KDV 

satırına (-) fark uygulaması olarak devreden KDV kalmadığı için ödemiş oldugu 

100 Tl ilgili satıra (100) olarak yazacak böylelikle mükellef hem ödenecek KDV 

nakit olarak ödeyecek hem de ödedigi KDV’yi (-) olarak yazarak iade 

hakkından düşerek 900Tl olarak iade alacaktır.”  

KDVUGT’de söz konu eksi fark (-) fark uygulaması kaldırılmış ve daha önce 

yayımlanan tebliğlerin uygulamalarda çıkan sorunlar yapılmış olan eleştiriler 

dikkate alınmış ve hukuka aykırı olan bu olumsuz uygulamaya son verilerek 

mükelleflerin yaşadığı sorunlar ve mağduriyetler sona erdirilmiştir.   

3.3 Teknoloji Geliştirme Bölgelerine İlişkin Kdv İstisnası 

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun geçici 2'nci maddesi ile 

yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile 

Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran 

bu Bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 

31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur. 

Yine aynı madde ile Bölgede çalışan; AR-GE ve destek personelinin bu görevleri 

ile ilgili ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden istisna 

tutulmuştur. 

KDVK geçici 20. maddesi ile teknoloji geliştirme bölgesinde yapılan bazı 

faaliyetlere getirilen KDV istisnası kısmi istisna olduğu için bu faaliyetlerin 

maliyetlerini oluşturan unsurlara ilişkin KDV’lerin indirimi de mümkün 

olmamaktadır. İstisna faaliyetlerle bire bir ilişkilendirilen gider ve maliyet 

unsurlarının KDV’si indirilemeyecek, istisna faaliyetlerin gider veya maliyetine 

aktarılacaktır. Ancak istisna faaliyetlerle bire bir ilişkilendirilemeyen müşterek 

giderler ile istisna olan ve olmayan tüm faaliyetlerde kullanılan tesisat, makine 

ve ulaştırma vasıtalarının amortisman giderlerine ilişkin KDV’lerin hangi 

oranda istisna faaliyetlerle ilişkilendirileceği sorun oluşturmaktadır.  

Müşterek genel giderlerin ve amortisman giderlerinin yıl sonu beklenmeden 

oluştukları ayda istisna olan ve olmayan faaliyetler arasında dağıtımı, bu 
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giderlere ilişkin KDV’nin ilgili oldugu ayda indirimi veya gider yazılması 

açısından önemli hale gelmektedir. Kurumlar Vergisi Kanunu 1  No.lu genel 

tebliğinde belirtilen dağıtım anahtarı yıl sonunda istisna olan ve olmayan tüm 

faaliyetlere ilişkin maliyetlerin oluştuğu, tesisat, makine ve ulaştırma 

vasıtalarının kullanım gün sayılarının belirlendiği duruma göre bir dağıtım 

anahtarı öngörmektedir. Ancak müşterek giderlerin ve amortisman giderlerinin 

KDV’si yıl içerisinde ilgili oldukları ayda dağıtıma tabi tutulup, indirim konusu 

yapılabilecek ve yapılamayacak kısmının belirlenmesi gerekmektedir. 

Bu konuda KDV’yi de kapsayacak daha pratik bir dagıtım anahtarına ihtiyaç 

bulunmaktadır(Şarkın,2013:3). 

3.4 Sınır ve Kıyı Ticareti ( Borderingtrade&Coastingtrade ) 

Bakanlar kurulunun 19.01.1992 tarihli kararı ile yayınlanmış olan Sınır ve Kıyı 

Ticareti yönetmeliği ile sınır ve kıtı bölgelerindeki ticari hayatın canlanması 

bölge halkının ihtiyaçların giderilmesi için komşu ülkelerin sınır ve kıyı 

bölgeleri ile karşılıklı olarak yapılan ticari işlemler olarak yönetmeligin 

2.maddesinde tanımlanmıştır. 

Sınır ticareti yönetmeliğinin 8.maddesine göre, sınır ticaretinde malların 

yurtdışına çıktığını gösteren belge olarak, gümrük beyannamesi yerine 

“tahakkuk varakası” düzenlenmektedir. Buna göre, sınır ticareti yoluyla yapılan 

ihracatta KDV istisnası beyan edilen döneme ait KDV Beyannamesine tahakkuk 

varakasının aslı veya noter, YMM ya da gümrük idaresice tasdikli örnegi 

eklenecektir. (11 No.lu KDV Iç Genelgesi) 

İhracatın gerçekleştigi dönemde satın alınan mal ve hizmetlere ait alış 

faturalarının, satıcılarının, adı soyadı veya unvanına göre alfabetik sırada 

düzenlenmiş, faturaların tarihini, numarasını, satıcının bağlı bulundukları vergi 

dairesi ve vergi kimlik numaraları, mal ve hizmetlerin cinsi, miktarı ve bedelini, 

hesaplanan KDV gösterir bir listenin vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. 

Bu liste iki örnek olarak düzenlenecek, alt kısmına “Listelerde yer alan 

bilgilerin doğrulugunu taahhüt eder, herhangi bir yanlışlık oldugunun tespiti 

halinde uygulanacak yaptırımları kabul ederim” şerhi konulacaktır. Yetkili kişi 



56 

tarafından kaşe ve imza edilerek Beyanname ekinde baglı bulundukları vergi 

dairesine teslim edilecektir belirlenmiştir(Oktar, 2017:1). 

“Sınır ve veya kıyı ticaretinin amacına uygun olarak uygulanması ve izlenmesi 

ile sınır güvenliginin saglanması için her türlü tedbiri almaya, sınır ve veya kıyı 

illeri valileri yetkilidir. Valiler herhangi bir konuda tereddüt göstermeleri 

halinde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıgı’nın görüşünü alırlar. Valilikler, sınır 

ve veya kıyı ticareti kapsamında yapılan ithalat ve ihracat işlemlerine ait 

istatistiki bilgileri, gümrüklerde düzenlenen tahakkuk varakalarına dayanarak 

denetler ve aylık devreler halinde takip eden ayın 10’una  kadar Hazine ve Dış 

Ticaret Müsteşarlıgı’na gönderilmesini saglarlar.” (Sınır ve Kıyı Ticaret 

Yönetmeligi 11.md) 
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4.  KATMA DEĞER VERGİSİNDE İHRACAT İSTİSNASI 

KDV teorisinde dış ticaret faaliyetlerinde vergilendirme işlemlerinde iki ilke 

esas kabul edilmiştir. Bu ilkelere Destinasyon ve Orijin ilkesi denir.  

Mal ve hizmet ürünlerinin son olarak tüketilmlerinin veya faydasından 

yararlanıldığı ülke egemenlik sınırlar içerisinde vergiye tabi olma ilkesine 

destinasyon ilkesi denilmektedir. 

Mal ve hizmet ürünlerinin ihracat işlemleri dahil üretimlerinin yapıldıkları ülke 

sınırları içerisinde vergi hesaplaması yapılması ilkesine orijin ilkesi 

denilmektedir. 

KDV bir tüketim vergisi türü olması sebebiyle, mal ve hizmet üretimlerinin 

yapıldığı ülkede değilde, mal ve hizmet tüketimin yapıldığı ülkede tahakkuk 

ettirilerek ödenmesi gerekmektedir. KDV bu açısıyla uygulandığı ülkelerin 

çoğunluğunda destinasyon ilkesi dikkaete alınarak uygulaması yapılır(Şahin, 

1998:39). 

İhraç edilmek amacıyla üretimi gerçekleştirilmiş olan mal ve hizmetlerin, ham 

madde, malzeme ve üretimde kullanılan diğer girdilerin alınması aşamasında 

ödenmiş olan KDV’nin ihracatçı, imalatçı, ihracatı yapılan mal ve hizmetleri 

üretimin yapan firmaların ihracatını yaptıkları mal ve hizmetlere ait yüklenmiş 

oldukları KDV’leri ihracat işleminin yapılmasından sonra firmalara talepleri 

halinde mahsuben veya nakit olarak iadesi yapılır. Bu yönüyle ihracat 

işlemlerinde KDV açısından istisna kapsamında değerlendirilerek istisna 

uygulaması yapılmaktadır.  

Ülkemizde KDV uygulaması, varış ülkesinde vergilendirme ilkesi olarak 

adlandırılmış bulunan destinasyon ilkesi yöntemi uygulamaktadır. Bu ilkenin 

prensibine göre, üretilmiş olan mal ve hizmetler KDV yönünden üretiminin 

yapıldığı ülkede değilde, nihai olarak tüketimin gerçekleştiği ülkede KDV 

uygulamasına tabi olmaktadır(Yetik,2007:109). 
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Bu yöntemde ithalatda vergilendirilme işlemi yapılırken, ihraç edilen mal ve 

hizmetlerin üretiminlerinde kullanılmış olan KDV, ihracatı gerçekleştirmek için 

KDV’ye katlanmış olana iadesi yapılrak KDV’den ihracat istisnası kapsamında 

değerlendirilerek, teşvik edilmektedir. Bu teşvik uygulanması itibariyle ithalatı 

yapılacak ürünler ile yerli olarak üretimi yapılacak olan ürünler birbirleri 

arasında rekabet edebilmektedir ve bu yönüyle ithalatın vergilendirme işlemi 

yapılırken ihracatın teşviki planlanmaktadır(Horoz,2006:89). 

Katma Değer Vergisi’nde istisna kapsamında değerlendirilen, ihracat istisnasları 

mal ve hizmet ihracı istisnaları olarak iki bölümde incelenmektedir.  

4.1 Mal İhracatı 

İhracat teslimleri ve teslim sayılan haller, KDV kanunu 11/a maddesinde 

belirtilmiş ve KDV’den istisna kapsamına alınmıştır. Aynı zamanda KDVUGT 

II.Bölüm A/1’de mal ihracı tanımı açık olacak bir şekilde yapılmıştır. Buna 

açıklamaya göre esası itibarıyla, serbest dolaşımda bulunan bir malın dış 

ticaret ve gümrük kanunları kapsamında, ihracat işlemlerinin sona ermesinden 

sonra Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölge sınırları dışına 

çıkarılmasıdır(II.Bölüm/A-1.1.1.).  Bu tanıma ek olarak yapılmış açıklamada 

Dış Ticaret Mevzuatında belirlenmiş olan ihracat tanımına ek olarak  tanımlanan 

işlemlerin KDVK md.12’ deki şartları taşımayan işlemlerin ihracat olarak 

değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, bu sebeple ihracat istisnası 

uygulamasından faydalanmasının mümkün olmadığı belirtilmiştir. Az önce 

açıklaması yapılanların dışında, bazı işlemlerin KDV uygulaması yönünden 

ihracat kabul edileceği belirtilmiştir. 

• Serbest bölgede faaliyet gösterenlere yapılacak olan mal teslimleri 

• Posta ve  kargo hizmeti ile  yurtddışına yapılan teslimleri, 

• Uluslararası taşımacılık yapan hava deniz taşıtlarına akaryakıt, kumanya, 

teknik ve diger malzeme şeklindeki teslimler, 

• NATO ülkelerinde bulunan askeri teçhizat ve malzemelerinin teslimi için 

yapılacak Transit-ithalat-ihracat işlemleri. 

Mal ihracatı üç şekilde gerçekleşmektedir. 
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4.1.1 Doğrudan ihracat 

Tanım olarak, İhracat işlemini yapan firma tarafından, direkt olarak yurtdışında 

bulunan bir alıcıya veyahutta Türkiye’de bulunan bir antrepoya veya Serbest 

Bölgede bulunan bir alıcıya teslim yapılmasına doğruda ihracat denir. Antrepo 

ve Serbest Bölgeler her ne kadar Türkiye egemenlik ve coğrafi sınırları içinde 

olsada Dış Ticaret Mevzuatı gereğince Türkiye Gümrük sınırları dışında olarak 

değerlendirilmektedir.  

İhracatı gerçekleştirecek olan, firma vasıtasyıla düzenlenmiş olan fatura ile 

beraber ihracatta kullanımı olan uluslararası belgeler ile (dolaşım belgesi, 

taşıma belgesi, menşe şahadetnamesi vb.) birlikte ihracatın gerçekleşme 

işleminin yapılacağı gümrük kapısına başvuru yapılır. Kendisine müracat 

yapılan gümrük kapısı, ihracata konu olan malların ve  belgelerin fiziki 

kontrollerini yetkili gümrük memurları tarafından yapılarak gümrükleme 

işlemleri yapılır.  

Lakin ihracata konu malın gümrükleme işleminin yapılması ihracat 

istisnasından yararlanma sebebi değildir. İhracat istisnasından yararlanmak için,  

gümrüklemesi yapılan malın fiziki olarak Türkiye çoğrafi sınırlarının dışına 

çıkması gerekmektedir. Malın sınır dışına çıktığı tarihe uygulamada “intaç 

tarihi” denmektedir. 

Antrepo ve Serbest bölgelerde malın giriş işlemleri tamamlandıktan sonra 

antrepo veya serbest bölgeye intikal ettiği tarih ihracatın gerçekleştiği tarih, 

antrepo veya serbest bölge işlem formunun ilgili idare tarafından control ve 

onaylamasının yapıldığı tarih intaç tarihi olarak Kabul edilir 

(KDVUGT/II/1.1.1). 

Bu sebeple ihracatın gerçekleşme tarihi malların gümrükleme işlemleri 

yapıltıktan sonra Gümrük Çıkış Beyannamesinin (GÇB) tescilinin yapıldığı 

tarihtir. İstisnadan yararlanabilmek için şartın hasıl olduğu tarih, malın Türk 

gümrük sınırları dışına çıktığını ispatlayan intaç tarihidir. 

Serbest ihracat, kayda bağlu ihracat, transit ihracat, konsiye ihracat, bedelsiz 

ihracat, kredili ihracat, ticari kiralama yoluyla ihracat, serbest bölgelere mal 

gönderimi, sınır ve kıyı bölgelere ticaret yoluyla mal gönderimi, posta ile 
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yurtdışına mal gönderimi, ihracat yönetmeliğinde doğrudan yapılan ihracat 

şekileri olarak belirtilmiştir.  

İharacat yönetmeliğinde yer alan doğrudan ihracatlar ile alakalı olarak 

tanımlama ve açıklamalar aşağıda başlıklar halinde sıralanmıştır.  

4.1.1.1 Serbest ihracat 

Herhangi bir kayda bağlı olmadan, herhangi bir ön şart olmadan yapılan ihracata 

serbest ihracat denilmektedir. Bu ihracat yöntemi uygulamada en kolay olan 

ihracat yöntemlerinden biridir. İhracat yapmak isteyen firma ilk önce gümrük 

çıkış beyannamesini hazırlayarak üyesi bulunduğu ihracatçı birliğine onaylatır. 

Daha sonra ihracat yapacak olan firma ihracatçılar birliğine onaylatmış olduğu 

GÇB ile ve diğer evraklar ile gümrük idaresine başvuru yaparak malın ihracatını 

gerçekleştirmiş olur(Maç,1998:11). 

4.1.1.2 Kayda bağlı ihracat 

Dış Ticaret Müşteşarlığı tarafından hazırlanan listedeki malların ihraç edilmesi 

kayda bağlanmıştır. Kayda bağlı olarak ihracatı yapılacak ürünler, 22/12/1995 

tarihinde yayımlanmış olan 95/7623 sayılı ihracat Rejimi Kararı'nın 3. 

maddesinin (c) bendinde listelenmiştir. Kayda bağlı ihracat listelerinde 

gösterilen ürünlerin ihracatı için izin alındıktan sonra, izin süresi doksan 

gündür. Bu sürenin uzaltılma izni yoktur. Bu doksan günlük sürenin değişimi, 

sadece ülkemizden yapılacak olan ürünlere ihraç kısıtlaması getirmiş ülkelere 

yapılacak ihracatta gçb ibraz süresini gümrük müşteşarlığı belirleyecektir.  

Kayda bağlı ihracatta, yapılacak olan teslimin ihracat sayılabilmesi için KDVK 

12. Maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartları taşıdığı takdirde 

KDV istisna kapsamında değerlendirilerek istisnadan yararlandırılır  

(Maç,1998:11). 

4.1.1.3 Transit ihracat  

Mal bedellerinin ödenmesi veya bedel ödemeden alınan yabancı ülkelerdeki 

ürünler veya ürünlerin transit olarak bir ülkeden alınıp bir ülkeye ülkemize 

gelmeden direk satılmasına transit ihracat denmektedir. Eğer başka bir ülkeden 

alınan ürün serbest bölgelere teslim yapılırsa bu teslim  transit ihracat olarak 

sayılmamaktadır. 
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KDV Kanunu 6/a maddesi hükümleri gereğince transit ihracat olarak sayılan 

teslimler kanun kapsamına girmemektedir. Kanun kapsamına girmediğinden 

dolayı KDV ile ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Kanun 

kapsamına girmediğinden dolayı bu ihracatlar KDV beyannamesinde bildirimi 

yapılmamaktadır. Transit ihracat yapılırken düzenlenmiş olan ticari belgelerde 

alış ve satış bedelleri arasındanki farkı firma açısında olumlu olmak zorundadır. 

Bu alış ve satış fiyatlarının değerlendirilmesi, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu’nun “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı” 

hükümleri uygulanark değerlendirilmesi yapılır. Bu işlemi göz önüne 

bulundurmadan yapılacak olan işlemlerde, firma herhangi bir verg incelemesi 

durumunda vergi cezaları ile karşı karşıya kalabilir.  

Bu işlem 3065 sayılı KDV Kanununa tabi bir işlem olmadığından dolayı istisna 

kapsamına girmemektedir. Bu işlemler KDV kanunu kapsamına giren işlemler 

olmadığı için yüklenilmiş olan KDV iade alınamayacağı gibi, yine aynı kanunun 

30.maddesi (a) bendi hükümlerine göre transit ihracat KDV’ye tabi 

olmadığından dolayı bu işlemler için yüklenilmiş olan KDV’ler kanun 

kapsamından olmadığından dolayı indirimi yapılmayacaktır(Oktar,2017:20). 

4.1.1.4 Konsinye ihracat  

Malların satış yapılması amacıyla malın dış ülkede bulunan alıcılara veya 

komisyonculara teslim edilmesine konsinye ihracat olarak tamımlanmaktadır. 

Konsinye ihracat yapacak olan firma, gerekli evrakları hazırlayarak ihracatçılar 

birliğine başvuru yapar. Konsinye amacıyla yurtdışına gönderilmiş olan mallar 

için tabi ihracat istisnası uygulaması istendiği zaman, bu malın yurtdışına 

çıkmış olduğu tarih değil, yurtdışında gönderimi yapılmış olan alıcı veya 

komisyoncu tarafından satışının yapıdığı tarih itibariyle yapılır(Oktar,2017:21).  

Konsinye olarak yurtdışına gönderilmiş olan mallar, yurtdışında bulunan aracı 

veya komisyoncu tarafından satışı yapıldıktan sonra, satıcıya ürünlerin 

satıldığına dair bilgi verir. Satıcı bu bilgi üzerine konsinye olarak gönderd iği 

mallardan satışının yapılanlar için fatura düzenler. Bu faturada istisna 

kapsamında değerlendirilerek KDV hesaplamadan faturasını keser. Mallar 

gümrük sınırlarını geçtiği ve mal teslimi yapıldığından dolayı bu tarih baz 

alınarak ihracat istisnası ile ilgili yapılacak hesaplamalarda bu tarih dikkate 

alınır(Güneş,2008:62). 
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Maliye bakanlığı konsinye ihracat için, istisna kapsamnın dikkate alınacağı 

tarihin, malın yurtdışına çıktığı tarih değil, yurtdışında satışının yapıldığı ve 

faturasının kesildiği tarihte olacağını 05-11-1992 tarih 82935 sayılı özelgesinde 

bu yönde görüş bildirmiştir. 

Konsinye malları süresi içinde satışının yapılarak satış yapıldıktan sonra 

faturasının kesilerek, satış bedelinin kambiyo mevzuatına göre bedelinin 

ülkemize banka hesabına getirilmelidir. Süresi içinde satılamayan konsinye 

malları Gümrük Kanunu kapsamında tekrar ülkemize getirilmelidir. Fatura 

kesilmeden ve satış bedeli ülkemize getirilmediği takdirde konsinye mallarının 

ihracat istisnası kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

Yurtdışına gönderilen malların gümrük işlemlerinin yapılması için faturasının 

kesilmesi istenilmektedir(Tolu,2010:136). 

4.1.1.5 Bedelsiz ihracat  

İhracat bedeli yürürlükte olan kambiyo mevzuatı hükümleri gereğince yurda 

getirilmesi için herhangi bir zorunluluk bulunmayan ihracatlara bedelsiz ihracat 

denilmektedir. Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 06.06.2006 tarihli 26190 

sayılı Resmi Gazete'de yayımı yapılan 2006/5 nolu “Bedelsiz ihracat”a ilişkin 

tebliğde, bedelsiz ihracatlara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Yayımlanan 

bu tebliğie istinaden aşağıda açıklamları yapılmış olan ihracatlar bedelsiz 

ihracat olarak değerlendirilmesi yapılır 

• Numune, hediye, reklam gereçleri, geri dönüşüm kapsamında 

değerlendirilmiş ithal ambalajlar, 

• -Aynı amaçla ithal edilmiş olan, numune, hediye, reklam gereçleri 

geri dönüşüm kapsamında değerlendirilmiş ithal ambalajlar, 

• -Yurtdışına resmi görev için gideceklerin, ülkemizde çalışan yabancı 

vatandaşların, yurtdışına yerleşecek olan T. C. Vatandaşlarının bu 

durumları resmi evrak ile ispat etmeleri halinde, yanında götürecekleri 

veya gönderdikleri ürünler ve araçlar, 

• -Resmi kurumların antlaşmalar çerçevesinde gönderilecek olan 

ürünler veya araçlar, 
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• -Yurtdışından yaşanmış olan doğal afetler,savaş ve kıtlık kapsamında, 

kamu kurum ve kuruluşları ile izin almış yardım kuruluşlarının 

göndereceği yardım malzemeleri, 

Gümrük idaresi veya ihracatçı birliği sekreterliğinin, Dış Ticaret 

Müşteşarlığının görüşünü alarak yukarıda tebliğde belirtilmeyen durumları 

değerlendirme yaparak bedelsiz ihracata konu olacak ürün teslimlerini belirme 

yetkisi bulunmaktadır. Bu şartta istinaden düzenlenecek bedelsiz ihracat 

yazısını ihracatçı birliği hazırladıktan sonra bir suretini talep eden firmaya 

vererek diğer suretini gümrük idaresine gönderir. İhracatçı birliği ve gümrük 

idaresi tarafından sonuçlandırılamayan bedelsiz ihracat görüşleri Dış Ticaret 

Müşteşarlığı tarafından değerlendirmesi yapılarak olumlu veya olumsuz olarak 

bir görüş bildirmektedir. İhracatı yapılacak olan mallardan, Destekleme ve Fiyat 

istikrar Fonu'na gönderilmek için yapılacak olan prim kesintisini yapılması ve  

bu malların bedelsiz olarak ihracatının yapılabilmesi için,  bu primin ödendiğini 

ispatlayan banka dekontunu müracaat merciine ibrazını yapmaları  

gerekmektedir.  

Bedelsiz ihracat herhangi bir mal teslimi değildir. İşin yapılması için 

gerçekleşmesi için yapılacak giderlerdir. Burada KDV’den muaf olması ihracat 

sebebiyle değil, gönderilmiş olan malın ticari mal olarak satılmaması veya 

satışa konulmamasıdır. Gönderilmiş olan bu mallar ticari mal değil, reklam 

malzesi, fuarda kullanılacak malzemeler gibi ticari teamüllere uyan sarf 

malzemeleridir(Maç,1998:11-13).  

Bu ihracatta yapılmış olan ticari teamüllere uygun olan, pazarlama için yapılmış 

olan reklam malzemeleri, hediyeler gibi teslimlerdir. Yapılmış olan bu teslimler 

mal teslimi değil tanıtım malzemeleridir. Bu tanıtım malzemeleri ilgili 

dönemlerde gider hesaplarına aktarılarak ticari defterlere işlenir. Bu konuda 

verilmiş olan bir muktezada, ticari teamüllere uygun olarak gönderilen bu 

mallar bedelsiz olduğu için bu tanıtım malzemeleri için yüklenilmiş olan 

KDV’nin iadesi yapılmamaktadır(Maç,1998:11-13). 

Bedelsiz ihracata 04-06-2004 tarihinde yayımlanmış olan 17 sıra No’lu KSV 

sirküleri ile yeni bir açıklama getirilmiştir. Yurtdışına gönderilmiş olan ve 

Kambiyo Mevzuatı gereğince ülkemize ihracat bedelinin getirilimesi zorunlu 
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olmayan bedelsiz ihracatlarda, bu teslimlerin KDV Kanunu 12/1. Maddesindeki 

hükümlere istinaden yapılmış olan teslimler, ihracatın bedelsiz olarak 

yapıldığının gümrük beyannamesi ve diğler kurumlardan resmi olarak 

ispatlanması halinde, yapılmış olan bu bedelsiz ihracatlar Kanunun 11/1 -c 

maddesi hükümlerine istinaden istisna kapsamında değerlendirilmesi 

yapılacaktır.  

Yukarda detaylı olarak yapılan açıklamaya göre, 2008/12 sayılı Tebliğ 

hükümleri içerisinde yurtdışına tanıtım amacıyla gönderimi yapılacak reklam 

malzemeleri fua malzemeleri gibi malzemeleri bedelsiz olarak gümrük sınırını 

geçerek yurtdışındaki müşterilere teslim edilmesi halinde istisna kapsamında 

değerlendirilmesi yapılacaktır. Bu istisnanın uygulanabilmesi için ihracatın 

bedelsiz olarak yurtdışına teslimin yapılması ve yapılan bu teslimin GÇB gibi 

gümrük idaresi makamlarından alınmış belgeler ile ispatının yapılması 

gerekmektedir. Bu şartlar sağladığı takdirde firmalar bu ürünler için yüklenmiş 

oldukları KDV’yi iade alabileceklerdir. Bu ürünlerin resmi yazı ile ispatlayan 

mükellefler bu teslimlere ait, yüklenmiş oldukları KDV’yi alabilmek için KDV 

beyannamesinin tam istisnalar kapsamında buunan Bedelsi ihracatlar kısmına 

bilgilerini girerek ve karşısına yüklenmiş oldukları KDV’nin girişini yaparlar. 

KDV beyannamesi verildikten sonra bu işleme ait iade işlemlerine 

başlayabilirler(Aras,2010:213). 

4.1.1.6 Kredili ihracat  

Kredili ihracat yapmak isteyen mükellefler, kredili ihracat için malların cinsini, 

ödeme planlarını ve ödeme sürelerini barındıran satış sözleşmesini aslı ve 

tercüme edilmiş hali ile birlikte izin almak için ihracatçı birliğine başvuru 

yapacaktır. 

İhracatı yapılacak Mal veya ülke politikaları açısından Dış Ticaret Müsteşarlığı 

tarafından düzenleme yapılan, mallar ile ilgili olarak kredili ihracat talepleri bu 

Müsteşarlığıa başvuru yaptıktan sonra vereceği görüşe göre, bunun dışında 

kalmış mallara ilişkin talepler ise satış sözleşmesinde belirtilmiş olan şartlara 

istinaden doğrudan ihracatçı birlikleri tarafından sonuca bağlanmaktadır. Kredili 

ihracat ile yapılan başvuru talepleri uygun bulunması halinde, ihracatçı birlikleri 

tarfafından kendilerine izin için getirilmiş olan gümrük beyannamesi üzerine 

ihracatın kredili olarak yapıldığında dair onay şerhi düşülür. Kredili ihracat 
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türünde verilecek olan izin süresi ihracatın fiili olarak yapılacağı tarihten 

itibaren tüketim türündeki mallar için iki yıl, yatırım türündeki mallar için beş 

yıl olarak uygulanmaktadır. 

4.1.1.7 Ticari kiralama yoluyla ihracat  

Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracata ilişlin usul ve esaslar 06 -06-016 

tarihinde 26190 sayılı resmi gazetede yayımlanmış olan 2006/3 sayılı Ticari 

Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata ilşikin tebliğ ile belirlenmiştir. 

Yayılanmış olan bu tebliğ daha önceden usul ve esasları belirleyen 2003/04 

tebliği yürürlük ve uygulamadan kaldırmıştır.   

Bu kapsamda ihracat yapacak olan firmalar yayımlanmış olan tebliğin ekinde 

bulunan “Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Başvuru Formu”nu 

doldurarak bağl bulundukları ihracatçılar birliğine yapmış oldukları sözleşmenin 

türkçe tercümesi ile başvuruda bulunurlar. Bu işlem ile ilgili yapılacak olan 

sözleşmede, ihracatın konusuna giren malların, cinsi, miktarı, toplam kira süresi 

ve bedeli gibi bilgilerin olması gerekmektedir. İhracatçılar birliği kendisine 

yapılmış olan bu başvurunun değerlendrmesini yaparak uygun bulduklarına 

ihracat izin yazısını hazırlayıp verecektir. 

Bu yöntemle yapılacak olan ihracatta dikkat edilmesi gereken huşular aşağıdaki 

gibidir.  

• -Üzerinde haciz uygulması , tedbir veyahutta mülkiyeti muhafazalı bir malın, 

işlem için izin verilmesi ancak üzerinde bulunan kısıtlamaların kaldırılması 

halinde verilir.  

• -Üzerinde bir çok kişinin mülkiyeti bulunan bir mala ancak üzerinde 

mülkiyeti bulunanların noter üzerinden resmi olarak izin vermeleri halinde bu 

işlem için izin yazısı verilir. 

Ticari kiralama ile yapılan ihracatta süre, ihracatçılar birlğinin değerlendirmesi 

ile kendilerine verilen kira sözleşmesine uygun olarak ve fiili ihraç tarihinden 

itibaren üç yılı geçmeyecektir. Olağanüstü zorunlu haller olması durumunda bu 

süre uzatılabilir. Süre uzatımı için ihracatın süresi bitmeden önce ilk iznin 

almak için başvuru yapılan ihracatçılar birliğine başvuru yapılır. İhracatçılar bu 

izin talebini Dış Ticaret Müşteşarlığına gönderir. Dış Ticaret Müdürlüğü uygun 

görmesi haline süre uzatımı talebini onaylayabilir. Burada esas şart zorunlu 
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hallerin ispatlanması ve süre bitmeden başvuru yapmaktır. İptal edilen 2003/04 

sayılı tebliğte yurtdışına ticari kiralama ile yapılan ihracatlarının kesin satışının 

yapılması için Dış Ticaret Müşteşarlığının onayı gerekiyordu. KDVUGT ile bu 

zorunluluk ortadan kaldırılmıştır ve bu malların satışı yapıldığında kambiyo 

mevzuatına göre bedellerinin tahsilatının ülkemiz sınırları içerisine getirilmesi 

gerekmektedir. 

4.1.1.8 Serbest bölgelere mal gönderimi  

Serbest bölgelere yapılan teslimler Serbest Bölgeler Kanunu 6. Maddesine 

istinaden gümrük sınırı dışına yapılmış mal teslimleri olarak değerlendirilmiştir. 

Aynı Kanunun 8. Maddesinde ise serbest bölgelerden, bölge dışına yapılacak 

olan işlemlerin dış ticaret kapsamında değerlendirileceği açıklanmıştır(Bıyık ve 

diğ,2001:211).  

Serbest bölgelerden Türkiye’nin serbest bölge harici olan yerlerinde 

gönderimler ihracat olarak değerlendirilmektedir. Serbest bölgelerden giriç ve 

çıkışlar gümrük beyannameleri ile yapılır. Buralara kesilecek olan fatura istisna 

kapsamında değerlendirilerek KDV’den muaf olarak fatura kesilir. Bu işlemler 

için yapılan yüklenilmiş olan KDV’nin indirim ve iade imkanı vardır. Serbest 

bölgeler tarafından yapılmış olan satışlarda, yapılan satışlar KDV 

beyannamesinin tam istisna kapsamnda beyan edilerek yüklenilen KDV ilgili 

satıra yazılır. Firma KDV beyannamesi verdikten sonra talep etmesi halinde 

KDV iadesinde bulunabilir. 

Serbest bölgelere yapılacak olan mal teslimlerinde gümrük beyannamesinin 

düzenlenmesi zorunludur. Lakin Bursa Defterdarlığı'nın vermiş olduğu 

24.02.2004 tarih ve B.07-4.DEF.0.16.12 sayılı vermiş olduğu muktezasında , 

yapılacak olan mal teslimlerinde gümrük beyannamesinin düzenlenmesi 

gerektiği lakin serbest bölgelere yapılacak olan ihracatlardda beşyüz dolar 

altında yapılacak olan ihracatlarda düzenlenecek olan “Serbest Bölge İşlem 

Formu”nunda, ihracatın yapıldığını belgeyen evrakları arasında olduğu ve 

beşyüz dolar altındaki işlemlerde düzenlenen form ile, KDV istisnası 

kapsamında değerlendirileceği ve bu belgeyi iade işlemlerinde kullanabileceğini 

belirtmiştir. Bu mukteza sadece beşyüz dolar altındaki serbest bölgeye 

teslimlerde kullanılan serbest bölge işlem formu için verilmiştir.  
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Aynı zamanda verilmiş olan 20.02.2008 tarihli ve B.07.1.GİB.0.01.53/5311 -

2654-19175 sayılı özelgeye görede 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunununda 

düzenlemeleri yapılmış olan “Serbest Bölge İşlem Formu”nun ihracatın 

yapıldığını ispatlayan evrakları arasında olduğu sayılmıştır.  

4.1.1.9 Sınır ve kıyı ticareti ile ihracat 

Sınır ve kıyı ticareti veya açık pazarlarda yapılan ticari işlemlerde bir bedel 

karşılığı ile veyahutta malların birbirleri ile takas edilme durumları olmaktadır. 

Bu şekilde yapılan ihracatta gümrük beyannamesi ile bu işlemi yapmaya yetkili 

olduklarına dair sahip oldukları yetki belgesi ile ispatlanmaktadır  

(Oktar,2017:21). 

Tahakkuk varakaları Sınır ve kıyı ticareti yoluyla yapılan ihracat işlemlerinde 

istisnayı tevsik edici belge olarak kabul edilmektedir. 24.11.2001 tarihinde 

yayımlanmış olan 84 Nolu KDV genel tebliğinde tahakkuk varakası iade 

işlemlerinde bu işlemin gerçekleştiğine dair tahakkuk varakasını göstermiştir. 

İade talebinde tahakkuk vrka evrakının aslı veya onaylı bir sureti dilekçeye 

eklenerek iadereye verilir. 

Posta ile yurtdışına mal gönderimlerinde bu işlemiş istisna kapsamında 

değerlendirilebilmesi için, gümrük çıkış beyannamesininde düzenlenmesi 

gerekmektedir(Oktar,2017:25). 

Gümrük Yönetmeliğinin 1009. Maddesi gereğince yurtdışına posta ile 

gönderimi yapıalcak olan ticari eşyalar için, bu eşya sahipleri tarafından gümrük 

çıkış beyannamesi ile gümrük idaresine bildirir. Yurtdışına yapılacak olan posta 

ile teslimlerde istisna kapsamında bu ticareti belgelemek için muhakkak gümrük 

çıkış beyannamesinin olması gerekmektedir. Posta evraklarının istisna 

kapsamında değerlendirmek için tesvik edici belge  olmadığu hakkında İstanbul 

İl Özel İdaresi tarafından 18.03.2003 tarihli KDV.MUK.B.07.4.DEF.  

0.34.18.11/1-a.1395 sayılı özelge verilmiştir. 

KDV 84 Nolu Genel Tebliği’nde gümrük çıkış beyannamesinin özellikle teşvik 

edici belge olduğunun belirtilmesine rağmen, yurtdışına posta ile gönderilmekte 

olan “gazete”, ”dergi”, ”kitap” ve “risale” gibi mecmualar için gümrük çıkış 

beyannamesinin gerekmediği ve bunun yerine yurtdışına gönderim yapıldığını 
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gösteren tahakkuk kağıtlarının gümrük çıkış beyannamesi gibi değerlendirilmesi 

gerektiği belirtimiştir(Maç,1998:41). 

4.1.2 Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara yapılan satış   

KDV kanunumuzda ve uygulamalarda iki şekilde gerçekleşmektedir. Bunlardan 

birincisi “Yolcu Beraberi Eşya İstisnası (Tax Free)” ve bavul ticareti olarak 

adlandırılan “Türkiye’de ikamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Yapılan Satışlarda 

KDV istisnası’dır(Tokaç,2007:51). 

Ülkemize geçici olarak gelen kişilerin, ülkemizden satın alarak yurtdışına 

çıkmaları halinde, bu malların nihai tüketim yerinin yurt dışı olması sebebiyle, 

ihracata benzer bir uygulama olmaktadır. Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerde 

uygulaması bulunan yolcu beraberinde eşya ihracında KDV istisnası sebebiyle, 

ülkemizinde kendisine KDV Kanunun da yer bulmuştur. Bu istisna KDV 

Kanunun 11/1 maddesinin (b) bendinde yer almıştır. Bu maddeye göre 

ülkemizde ikameti olmayan şahısların, ülkemizden almış oldukları ürünlere 

ödemiş oldukları KDV’nin, ürünlerin yurtdışına yolcu ile beraber çıkması 

üzerine iade edileceği yer almıştır. Bu istisnadan ülkemizde yararlanmak isteyen 

ülkemizde ikamet etmeyen ve buna dair belge alan T.C. vatandaşları ile yabancı 

kişiler yararlanmaktadır. Yukarıda belirtilen yolcuların ülkemizde aldıkları 

ürünlere satış işlemi yapıldığı ödedikleri KDV’yi yurt dışına çıkış yapılmasına 

müteakip yolculara iade edilmesi şeklinde uygulanmaktadır(Pamuk&Çelik, 

2006:161-162). 

Doğu bloğu olarak adlandırılan ülkelerde ortaya çıkan ekonomik ve siyasi 

gelişmeler sonucu o ülke vatandaşlarının ülkemize gelerek özellikle Istanbul’un 

Laleli semti ve civarında yaptıkları alışveriş sonucu aldıkları malları yanlarında 

götürerek ülkelerinde satmaları sonucu ortaya çıkan ticaret şekli olarak ortaya 

çıkmış ve literatüre “bavul ticareti” olarak geçmiştir. İlk başlarda birçok 

anlamda küçümsense de oluşan ticaret hacminin iki milyar doları aşması ile 

oluşan ekonomik haraketlilik çeşitli düzenlemeler ile kayıt altına alınmaya 

çalışılmıştır. 

Bu kadar büyük hacimli ekonomik hareketi tanımlama konusunda ekonomistler 

zorlanmışlardır. Çünkü ortaya çıkan ticaretin şekli hiçbir uluslararası ticaret 

şekline uymamaktadır. Belki de en yakın tanımlamayı Braudel’in has piyasa 
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teorisinden çıkarabiliriz. Bavul ticareti sosyolojik ve iktisadi alanlarda birçok 

kez inceleme konusu olmuştur (Yükseker,2003:4). 

Bavul ticaretinde konu olan teslimlerin gümrükleme, dağıtım, ihracatı, 

gümrükleme işlemleri dış ticaret işlemlerinde olduğu gibi meydana 

gelmemektedir. Bavul ticareti ilk başta ülkemizde ikamet etmeyen kişilerin 

aldıkları ürünleri kendi çabalarıyla ülkelerine götürürken, art ık kargo 

taşımacılığı alanında faaliyet gösteren firmaların, eskiden kendi çabalarıyla 

götüren kişilerin yerine, lojistiğinin yapılması, paketlenmesi, ve alıcıların talep 

ettikleri yere ulaştırılmasını sağlamaktadırlar(Tokaç,2007:62-63). 

Bavul ticareti yapmak için “Türkiye’de ikamet etmeyenlere Özel Fatura ile 

Yapılacak Satışlara Ait KDV Ihracat İstisnası Izin Belgesi” almış olan 

mükellefler, bavul ticaretine konu olan satışlarında düzenlemiş oldukları 

faturalarda istisna kapsamına dahil edilerek KDV’den muaf olarak özel fatura 

keseceklerdir.an mükellefler söz konusu satışlarda KDV hesaplamadan yaparlar.  

Bavul ticaretin de düzenlecenecek olan özel fatura beş suret olarak 

düzenlenmektedir. Düzenlenmiş olan bu faturanın asıl nüshası alıcının kendisine 

verilir. Diğer üç nüsha malların gümrük çıkışında onaylama işlemi yapılır. En 

alt beşinci suret ise faturayı düzenleyen satıcının kendisinde kalır  

(KDVUGT/1.2.2.). 

Bavul ticareti kapsamında alınan mallara özel fatura düzenleme alt sınırı 2.000 

TL olarak belirlenmiştir. Düzenlenecek fatura ait miktar ve tutar konusunda 

sınırlama getirilmemiştir. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede 

yer alan mallar  bu kapsam dışında tutularak bu listede yer alan mallar için bu 

sınır uygulaması yapılmaz. 

Özel fatura ile istisna kapsamında satılan tcari malların, faturanın kesin tarihini 

izleyen Aydan başlamak üzere üç ay içinde, Gümrük ve Ticart Bakanlığı’nın 

belirlemiş olduğu gümrük kapılarından gümrük sınırı dışına çıkarılması 

gerekmektedir. Gümrük sınırında çıkışlarda özel faturanın nüshalarının gümrük 

idaresine onaylattırılarak, bir ay içinde malı satan yetkili firmaya ulaştırılması 

gerekmektedir. 

Özel faturanın onayının kargo yapan taşıyıcı firmayada onaylatılması 

mümkündür. Taşıyıcı olarak görev yapan kargo firmasını taşıdığı mallar için 
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özel faturayı onayladığı takdirde, bu faturaların bir daha gümrükte 

onaylatılmasına gerek yoktur. Özel fatura ile yapılan satışlarda alıcı malı 

yanında götürmeyip kargo firmasına teslim edebilir. 

Satıcılar tarafından düzenlenen özel fatura ile birlikte satışın yapıldıgı kişi 

yabancı uyruklu ise pasaport fotokopisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise 

yurtdışında oturduguna dair “oturum belgesi” fotokopisi  alınır. 

KDVUGT ile yapılan düzenlemeler sonucu özel fatura ile gerçekleştirilen  

satışlara söz konusu satışa ait döviz bedelinin Türkiye’ye getirildiği gösteren 

banka yada özel finans kurumlarınca düzenlenecek Döviz Alım Belgesinin 

düzenletilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır. Kambiyo mevzuatı açısından 

kaldırılan uygulamanın ne gibi sorunlar getireceği merak konusudur. 

Türkiye’de ikameti bulunmayan yoluların satin alarak yurtdışına götürecekleri 

mallar için ödemiş oldukları KDV’yi gümrükten çıkışta iade alınması 

uygulaması TaxFree olarak adlandırılmaktadır. Bu istisnadan, Türkiye'de 

ikameti bulunmayan ve yurtdışında ikamet ettiğini resmi yazı ile ispatlyan 

yabancı veya türk uyruklu kişiler yararlanır. 

Bu istisna kapsamında satış yapacak olan satıcıların bağlı oldukları vergi 

dairelerinden aldıkları “izin belgesi” işletmenin görünür bir yerine asılacaktır. 

Ancak yetki belgesi almış aracı firmalarla sözleşme yapan satıcıların söz konusu 

izin belgesi alma zorunlulugu kaldırılmıştır. (KDVUGT II.Bölüm/A-5.2.) İstisna 

kapsamında yapılan teslimlerde alt sınır 100 Tl olarak belirlenmiştir. Bu tuta ra, 

aynı faturada gösterilmek kaydıyla birden fazla mal çeşidine ait bedeller dahil 

edilebilecektir. 

Mal bedelini veya miktarını aşan mallar için bir sınırlama söz konusu olmamakla 

beraber kişisel tüketim miktarını aşan mallar istisna kapsamında işlem  

yapılmayacaktır. 

Satıcılar alıcının pasaportunun numarasını, Türk uyruklu ise ikamet tezkeresinin 

tarih sayısını ve varsa banka hesap numaralarını 1 Asıl 3 nüsha olarak 

düzenlenen faturaya yazacaklardır. Ayrıca alıcıya ait pasaportun ya da ikamet 

tezkeresinin fotokopisi alınarak KDV iade işlemlerinde vergi dairesine ibraz 

edilmek üzere saklanacaktır. Faturada mal bedeli ve KDV ayrı ayrı 

gösterilecektir. 
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Satıcının istisna kapsamındaki işlemlerde kullanmak üzere açtıgı banka hesabı 

var ise bu hesaba ait bilgilerde fatura üzerine yazılacaktır. Faturanın 1 Asıl 2 

nüshası alıcıya verilecektir. Tahsil edilen KDV iadesinin gümrükteki banka 

şubesinden ya da aracı firmalardan yapılacak olması durumunda fatura ile 

birlikte KDV tutarını gösteren çek alıcıya teslim edilecektir. Çekin üzerinde 

ilgili faturanın tarih ve sayısı belirtilecek ve tutar TL cinsinden yazılacaktır. 

Ancak çek bedeli alıcının istegine baglı olarak convertible döviz cinsinden de 

ödenebilecektir. Çekin ciro edilemeyecegini belirten şerh konacaktır. Istisnadan 

faydalanılması için satın alınan mal 3 ay içinde yurtdışına çıkarılması 

gerekmektedir. Alıcı tarafından satın alınan mal ve fatura varsa çek gümrük 

yetkililerine ibraz edilecek gümrükçe onaylanacak faturanın aslı alıcıya 2 

nüshası ise gümrükte kalacaktır. 

İstisna kapsamındaki işlemlerin yukarıda açıklamaya çalıştıgımız şekilde 

uygulanması hem alıcı hem satıcı açısından zorluklar içermesinden dolayı KDV 

iade işlemi aracı işletmeler aracıyla yapılması her iki taraf içinde kolaylıklar 

sağlamaktadır. Alıcı kendisine verilmiş olan 1 asıl 2 nüsha faturayla çıkış 

yaptıgı gümrük kapısında yetkililere fatura ve malı ibraz edecek onaylanan asıl 

suret ve çekle aracı işletme ofisine giderek çek bedelini tahsil edecektir. Aracı 

işletme komisyonunu kestikten sonra kalan miktarı satıcı hesabına aktaracaktır. 

1 Ay içinde aracı işletme tarafından satıcı adına yapılan ödemeler izleyen ayın 

ilk 10 günü içinde bir icmalle bildirilecektir. Gümrükçe onaylanan faturalar 

satıcıya gönderilmez 2 nüshası gümrükte 1 nüsha ise aracı işletmede 

kalmaktadır. 

4.1.3 İhraç kayıtlı teslimler ilişkin kdv istisnası ve tecil terkin uygulaması 

İmalatçılar tarafında ihraç edilmek üzere ihracatçılara teslim edilmiş olan 

mallara ait KDV’nin ihracatçılar tarafından imalatçılarak ödenmeyerek tescil 

edilmesi olark adlandırılan mal teslimine ihraç kayıtlı satışlar sistemi 

denilmektedir(Pamuk&Çelik,2006:160).  

KDVUGT’(II/8.) de imalatçı kavramının kapsamı genişletilmiştir. Bu madde 

kapsamına göre, sanayi sicil belgesi sahibi, çiftçi kayıt belgesi veyahutta üretici 

belgesine sahip olan gerçek veya tüzel kişiler olarak adlandırılmıştır. Bu 

tebliğde diğer tebliğlerde olmayan üretici kavramı eklenmiştir ve  böylelikle 
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tarımı ürünü üretimini gerçekleştiren üreticilerde ihraç kayıtlı mal satma  imkanı 

getirilmiştir. Aynı zamanda ilgili meslek odalarına, ticaret odalarına ve ihraç 

kayıtlı malın üretimini sağlayacak kadar asgari personel ve makina ekipmanına 

sahip olmaları gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen şartlara sahip olan ihraç kaydı ile mal satmaya yetkili 

olanlar, ilk işlemi yaptıktan sonra imalatçı olduklarına dair belgenin bir örneğini 

vergi dairesine dilekçe ekinde vermeleri gerekmektedir.  

İhraç kayıtlı mal satan firmalar, bu özelliklerinin kaybedildiği anda en kısa 

sürede bu durumu vergi dairesine bir dilekçe ile bildirimini yapar  

(Uzunoğlu,2014:2). 

KDVGUT ile yapılan yeni düzenlemelerden biride ihracatçılara ihraç kaydıyla 

tecil- terkin kapsamında mal satışını ancak imalatçılar yapabilir. Ancak Maliye 

Bakanlıgı geçmişte, Kanunun 11/2. maddesinde kendisine yetki verildigi 

gerekçesiyle; imalatçı olmayan bazı mükelleflerin de bu kapsamda satış 

yapabilmelerine imkan saglayan düzenlemeler yapmıştı. 27 ve 62 seri no.lu KDV 

Genel Tebliglerinde yapılan düzenlemeler ile dış ticaret sermaye şirketleri ile 

sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan teslimler ve Özel Finans Kurumları 

(Katılım Bankaları) tarafından ihracatçıya yapılacak teslimlerin, imalatçı 

olunmasa bile ihraç kayıtlı olabileceği belirtilmişti. Yine 77 seri no.lu Genel 

Tebligde, sektörel dış ticaret şirketlerinin ihraç ettigi malları imalatçı olmayan 

ortakları ile ortakları dışındaki firmalardan alışında tecil-terkin uygulaması 

kapsamında işlem yapılması uygun görülmüştür. 

Bu durumda yeni uygulamada, kime yapılırsa yapılsın ihraç kayıtlı teslimde 

bulunabilmek için mutlaka imalatçı vasfını taşımak gerekmektedir. 

Firmalar imalatçı belgesi alırken hazırlanmış olan kapasite raporuna ve bu 

rapora göre fason yaptıracakları işler için tecil-terkin işlemlerini uygulayarak 

ihraç kayıtlı mal satışı yapabiliriler. Fason olarak verilecek işlerde, eğer malın 

tamamı fason olarak dışarda yaptırılıyor ise bu tarz firmalar imalatçı özelliğini 

kaybettikleri için bu uygulamadan yararlanamazlar. Sadece üretmiş oldukları 

ürünün bir kısmını fason olarak yaptırılması bu haktan yararlanmaya engel 

değildir. 
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Tecil-Terkin işlemleri üretici firmaların üretimini yaptıkları nihai ürünlerin 

ihraç kaydı ile başka firmalara teslim etmeleri halinde yararlanır. Üretilmeyen 

ve nihai olmayan ürünler bu kapsam içine girmez(KDVUGT II.Bölüm/A-/.4). 

İhraç kayıtlı olarak satış yapma yetkisine sahip olan imalatcı, yapmış olduğu 

mal teslimleri ile alakalı olarak, fatura düzenlediğinde, İhraç edilen mallara ait 

KDV’yi faturada ilgili kısma hesaplayıp yazacaktır ve faturanın üstüne “işbu 

fatura 3065 sayılı KDV Kanunu hükümleri gereğince ilgli firmaya üç ay içinde 

ihraç etmesi şartıyla teslimi yapıldığından dolayı KDV tahsilatı yapılmamıştır.” 

ibaresini ekleyerek, ihracatcıya tesliim edecekti ve ihracatçı ihraç edeceği 

mallara ilişkin isabet eden KDV’yi ödemeden malları teslim alıp , kendisine 

teslim edilmiş ürünleri ve kesilmiş olan faturada belirtilen tarihi takip eden 

Aydan başlamak üzere üç ay içinde ihracatını yapması gerekmektedir. İhraç 

süresinde gerçekleşmesi halinde tecil edilen vergi terkin olur 

(Pamuk&Çelik,2006:176). 

İhracatçıların ihraç kaydı ile almış oldukları nihai ürünleri takip eden ay 

başından başlayarak üç ay içinde ihraç etmeleri gerekmektedir. Eğer firma 

süresi içinde bu malın ihracatını gerçekleştirmez ise , bu teslim için yurtiçi 

teslim yapılmış gibi değerlendirilir. Yurtiçi teslim olarak değerlendirildiğinde, 

imalatçının kesmiş olduğu ihraç kayıtlı fatura üzerinde belirtilen KDV’nin 

tahakkuk etmesi halinde, bu tarihten başlamak üzere AATUHK  51. Maddesine 

göre hesaplanacak gecikme zammı ve KDV beraber tahsilatı yapılır.  

VUK 13. Maddesinde belirtilmiş olan mücbir sebeplerin varlığı halinde, ihraç 

kayıtlı mallar süresi içinde ihracatı yapılmadığı takdirte, tecil tarihinden 

başlamak üzere AATUHK 48. Maddesinde belirtilen tecil faizi ile beraber 

KDV’nin tahisilatı yapılır. 

Mücbir sebeplerin varlığı halinde şimdiye kadar Maliye Bakanlığı kendisine 

yapılan başvuruları, değerlendirerek, üc ay daha ek süre vermekteydi. Bu 

başvuru üç aylık sürenin bitiminden itibaren onbeş gün içinde yapılması 

gerekmektedir. 

Buna baglı olarak, KDVGUT’nde de anılan kavramların kapsam ve tanımıyla 

ilgili açıklamalarda bulunularak konuya açıklık getirilmiştir;  
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VUK 13. Maddede belirtilen şartlar dikkate alınarak, ek süre talep edilmesine 

sebep olan mücbir sebebin değerlendirilmesi yapılır. Ortaya çıkan bu mücbi r 

sebepler ihraç işleminin kanuni süresi içinde gönderilmesine etki etmiş ise, bu 

haller ihracatı geciktiren mücbir sebepler olarak kabul edilir. İhraç işleminin 

yapılacağı ülkedeki siyasi karışıklıklar, müşterinin siparişi iptal etmesi, alıcının 

mal teslimini geciktirmesi, gümrüklerde yaşanan sorunlar, savaşlar, ekonomik 

krizler, ihraç yapılacak ülke ile siyasi ve ticari problemler ve bunlara benzer 

problemler nedeniyle ihracatın süresi içinde yapılmasını geciktiren mücbir 

sebeplere örnek olarak verilebilir. 

Söz konusu düzenleme ihracatçılar açısından son derece isabetli olmuştur. 

Böylelikle beklenmedik durum karşısında firma mağduriyetlerin önüne 

geçileceği muhakkaktır. Çok güncel örnekler üzerinden konuyu daha da 

açıklarsak getirilen düzenlemenin ne kadar fayda saglayacağı daha net 

anlaşılacaktır. Geçen yıllarda yaşanan Rusya-Ukrayna gerginliği nedeniyle 

Ukrayna ihracat yapan birçok firma mallarını gönderememiştir. Benzer şekilde 

Irak ve Suriye’de yaşanan karışıklıklar o bölgeye ihracat yapan birçok firmayı 

zor durumda bırakacağı kesindir. Daha önce idarenin insiyatifine bırakılan konu 

KDVUGT ile kapsamlı bir şekilde açıklanarak birçok haksız mağduriyetin 

önüne geçecektir. 

Vergi dairesi kendisine ihraç kayıtlı mal ihracatı için mücbir sebep ile başvuru 

yapan mükellefin durumunu, mücbir sebebe girip girmediğini belirleyemediği 

zaman Maliye Bakanlığına başvuru yapıp bu durumun değerlendirilmesini 

isteyebilir. 

KDVGUT’nde (II/8.7) yine uygulamada çok tartışılan ve belirsizlik bulunan bu 

konuyla ilgili de açıklamalarda bulunulmuştur. Buna göre; İhraç kayıtlı olarak 

yapılan mal tesliminde, malın ihracatının yapılmaması halinde imalatçı 

tarafından ödenmiş olan vergi imalatçı açısından mağduriyet yaratmaktaydı 

ancak ödenen verginin, ihracata yapan firmaya yansıtılması halinde, ihracatçı 

firma bu faturaya ait KDV’yi ihracatın gerçekleşmesi gereken süre sonuna kadar 

veyahutta işlemin olduğu vergilendirme döneminde ödeyeceği bu KDV’yi 

indirim kapsamında değerlendirerek indirimini yapabilir.  
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İhraç kaydı ile alınmış mallar, süresi içinde ihraç edilmeyip süresi geçtikten 

sonra ihraç edilmesi halinde, ihracatçı firma bu işlem için yüklenmiş olduğu ve 

indiremediği KDV’nin iade talebini yapabilir. 

İhraç kaydı ile imalatçıdan mal alımı yapan ihracatçı, ihracat işlemi yapıldıktan  

sonra kendisine ihraç kaydı ile mal satan firmanın imalatçı vasfına ait 

olmadığının anlaşılması halinde, ihraç etmiş olduğu mallara ilişkin olarak 

hesaplanan KDV’yi ihraç kayıtlı alınan ürünün ait olduğu vergilendirme dönemi 

aşılmadan, indirim konusu yapabilir(Uzunoğlu, 2014:2). 

4.1.4 Dahilde işleme ve geçici kabul rejimleri kapsamında ihraç edilecek 

malların üretiminde kullanılan girdilerin temininde tecil-terkin 

uygulaması 

Dahilde işleme sistemi mal üretimi yapanları teşvik etmek için uygulanan bir 

sistemdir. Bu teşvik yönteminde malların belli zaman içinde üretilerek, üretim 

yapıldıktan sonra ihracatının gerçekleşmesi için gereken malların ithal edilmesi 

sebebiyle, ithalatta ödenen vergilerden muaf olarak ve ticaret sistemlerine tabi 

olmadan gerçekleşmesini sağlayan sistemdir(Gürsoy,2005:103).  

Kısaca dahilde işleme sistemine, ihracat yapmak için üretilecek ürünlerin 

meydana getirilmesinde kullanılacak malzemelerin ithalat yapılması halinde, 

tüm ithalat vergilerinden, ihracat için üretilen mallara tekabul eden girdiler için 

muaf olması demektir(Sanver,2010:146). 

Dahilde işleme sistemi, imalatçıların ihraç edilecek malların imalatında 

kullanılacak ürünlerin ithal edilmesi halinde vergi avantajı sağlayarak, 

üreticilerin mallarını daha uygun fiyata mal ederek dünya  piyasasında rekabet 

avantajı sağlamaktır. 

Dahilde işleme sistemi, iki çeşit olarak uygulanmaktadır. Bunlardan bir tanesi 

ihraç taahhüt edilmesine şartıyla muaffiyet tanıyan “Şartlı Muafiyet 

Yöntemi”dir. Diğeri ise ara mal ve hammaddelerin ithalat aşamasında gümrük 

vergilerinin ödenmesi ve ürünlerin imalatının yapılıp ihracatının yapılmasından 

sonra ithalatta ödenen vergilerin iadesi yoluyla olan “Geri Ödeme Sistemi”dir. 

(Selen,2005:192) 
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Dahilde işleme belgelerinin süresi üretilecek malların özelliklerine göre 12 ayı 

geçmemek üzere Gümrük Müşteşarlığı tarafından belirlenir. Dahilde işleme izin 

belgesinin bir nüshası Gümrük Müşteşarlığına bağlı olan Gümrükler Genel 

Müdürlüğü tarafından, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekterliğine ve başvuru 

yapan firmaya gönderimi yapılır. 12 aylık sürenin başlangıcı Dahilde işleme 

belgesinin tarihidir. Lakin bu sürenin başlangıcı bu belgenin ilk kullanılacağı 

tarihe kadar olmaz üzere en fazla 3 ay uzatılabilir(Adım Adım İhracat; 

Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep,1998:63). 

Üretilen malların Dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesi sahibine ve 

ihracatçılara tecil-terkin kapsamında mal satan satıcıların, bu satıştan 

kaynaklanan ve tecil edilen vergilerin terkini veya iadesi gereken vergilerin 

iadesi işlemleri aşağıdaki açıklamalar dogrultusunda yerine getirilecektir. Söz 

konusu terkin ve iade işlemlerinin yerine getirilebilmesi için her şeyden önce, 

imalatçı ihracatçı ve ihracatçı alıcıların tecil-terkin çerçevesinde satın aldıkları 

malzemeler ile imal ettikleri ürünleri süresi içinde ihracatını yaptıklarının tevsik 

edilmesi gerekmektedir. 

Satıcılar sözü edilen raporu, bağlı bulundukları vergi dairesine teslim etmeleri 

suretiyle tecil edilmiş olan verginin terkinini sağlayacaktır. Bu kapsamda, satın 

alınan ham ve yardımcı maddelerle imal edilen malların ihracatçıya tesliminde 

tecil-terkin uygulanması halinde, aynı rapor ile hem satıcının hem de imalatçının 

tecil edilen vergileri terkin edilecektir. 

KDVK 11/1-c maddesiyle geçici 17. maddesi arasında ihracat süresi ve ihracatın 

şartlara uygun gerçekleşmemesi halinde tahsil edilmeyen verginin tahsil usulü 

konusunda iki farklı uygulama bulunmaktaydı. 

Kanunun md.11/1-cgöre ihracat süresi, malların teslim tarihini izleyen ay 

başından itibaren 3 ay (mücbir sebep ve beklenmedik durum başvuruları hariç) 

Geçici md.17 belirtilen esaslar dogrultusunda teslim edilen maddeler 

kullanılarak üretilen malların ilgili rejimlerinde ön görülen süre (dahilde işleme 

rejiminde öngörülen ek süre dahil) içerisinde ihraç edilmesi halinde ihracat 

süresinde gerçekleştirilmiş sayılacaktır. 

Yukarıda ifade edilen aynı kanunun aynı uygulama ile iki farklı uygulama 

hükmetmiş olması ciddi bir çelişki yaratmaktaydı. KDVUGT’ ile bu çelişki   
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KDV Kanunu 11/c maddesi gereğince belirlenmiş olan ihracat süreleri dahi le de 

işleme izin belgesi kapsamında yapılacak işlemlerde de ynı sürenin 

uygulanacağını (II.Bölüm/A-9.1.) belirterek bu çelişkiyi oratadan kaldırılmıştır.  

Benzer şekilde Kanunun md. 11/1-c uyarınca teslim edilen malların süresinde 

ihraç edilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, gecikme zammı ile 

birlikte satıcıdan tahsil edilirken, geçici 17. madde uyarınca teslim edilen 

girdiler kullanılarak üretilmi gerçekleştirilmiş olan ürünlerin izin belgesi 

kapsamında belirtilmiş olan sürelerde ve şartlarda ihracatının yapılamaması 

halinde,  süreci içinde tahakuku yapılmamış vergilerin, bu belgenin tecil 

tarihinden başlamak üzere vergi ziyaı cezası uygulanarak, vergi aslı ile beraber  

gecikme faizi tahsil edilecektir. Şeklindeki iki farklı uygulama KDVUGT söz 

konusu durumda Kanunun geçici md.17 hükümlerinin uygulanacağı 

belirtilmiştir. 

Bir işletmenin DİİB veya Geçici Kabul Rejimi kapsamında ithal ettiği 

hammadde ya da yarı mamulden ürettiği malları Kanunu’nun 11/1-c maddesi 

kapsamında tecil-terkin uygulayarak ihracatçı firmalara teslim etmesi mümkün 

olup, bu teslimler nedeniyle 95 Seri No.lu KDV Genel Tebligi’nin (2.2) bölümü 

gereğince imalatçı olma şartı aranmayacaktır. Bu uygulamaya KDVUGT’de 

aynı şekilde yer verilmiştir. 

Bu şekilde tecil-terkin uygulanarak teslim edilen malların işleme tabi 

tutulmadan Kanunu’nun 11/1-c maddesinde belirlenen süre içinde aynen ihraç 

edilmesi halinde tecil edilen verginin terkin edilmesine ilişkin Yeminli Mali 

Müşavir tarafından düzenlenmiş terkin raporu, aranmayacaktır 

Firma tarafından DİİB veya Geçici Kabul Rejimi kapsamında ithal edilerek 

işlendikten sonra Kanunu’nun 11/1-c maddesine göre tecil-terkin uygulaması 

kapsamında teslim edilen malların alıcısı tarafından kanunda belirtilen süre 

içerisinde aynen ihraç edilmesi gerekmektedir. Eger, söz konusu mallar yeniden 

işlenerek ihraç kayıtlı da olsa yurt içindeki teslimi mümkün değildir.  

DİİB sahibi olan bir imalatçıya tecil terkin kapsamında satılan malların belge 

sahibince işlendikten sonra kendisi ya da ihracatçı tarafından ihraç edilmek 

yerine, dahilde işleme izin belgesi sahibi bir başka imalatçıya teslim edilmesi ve 

bu imalatçı tarafından yeniden işleme tabi tutularak ihraç edilmek üzere 
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ihracatçıya tecil-terkin kapsamında teslim edilmesi halinde; İlk satıcının beyan 

ettiği tecil-terkin veya iade işlemlerinin nasıl ve ne zaman gerçekleştirilecegi, 

Tecil-terkin için gerekli olan Yeminli Mali Müşavir raporunun zincirdeki 

firmalardan hangisinin Yeminli Mali Müşaviri tarafından düzenleneceği ayrıca, 

ilgili vergi dairesine ne şekilde ve kimin tarafından verileceği, Kanunu’nun 

Geçici 17.maddesi uyarınca, dahilde işleme izin belgesi kapsamında teslimlerde 

tecil edilen verginin terkin edilmesi şartlarından birisi de ihracatın söz konusu 

belgede yazılı sürede gerçekleştirilmesi oldugundan ilk satıcının işlemleri için 

hangi belgedeki sürenin esas alınacagı, ikinci alıcı-imalatçının mı yoksa üçüncü 

imalatçı-ihracatçının mı belgesindeki sürenin mi dikkate alınacagı, Bu 

kapsamdaki ihracatın süresinde yapılamaması halinde esas sorumlunun kim 

olacagı, Üçüncü imalatçı-ihracatçının ilk satıcının tecil-terkin işlemlerinden de 

sorumlu olup olmayacagı, Ikinci alıcı-imalatçının yapılan işlemlerden her hangi 

bir sorumluluklarının bulunup bulunmayacagı, hususlarında uygulamada 

oldukça yogun tereddütler yaşanmaktadır. Maliye Bakanlıgınca yapılacak 

gerekli yasal düzenlemeler hem firmaların tereddütlerinin giderilmesini hem de 

oluşacak olumsuz durumlarda haksız magduriyetlerin önüne geçmiş olacaktır 

(KOÇAK,2008:2). KDVUGT’de konuya dair herhangi bir açıklama 

getirilmemiştir. 

DİİB uygulamasının en üstün taraflarından birisi eş değer mamul kavramıdır. 

DİİB sahibi firmaların ihraç edecekleri mamulde kullanılacakları hammadde/ler 

deposunda bulunuyor ise ihraç edilecek ürünün imalatında kullanabilmesine 

olanak verilmesine “eş değer mamul” kullanımı denilmektedir. Böylelikle 

firmaların gereksiz alım yapmalarının önüne geçilmekteydi. Firmaların 

depolarında kullanabilecekleri eş değer nitelikte hammadde bulunması halinde 

öncelikle bunların kullanılması teşvik edilerek firmaların gereksiz finansman 

kullanmaları engellenmekteydi. 

Ancak KDVUGT’de eşDeğer mamul konusunda yapılan açıklamalar ile hem 

KDVK hem de DİİB’nin özüne aykırı düzenleme yapılmıştır. Şöyle ki 

deponuzda bulanan eş değer mamul niteligindeki hammaddenin imalatta 

kullanarak DİİB kapsamında ihraç edilmesi halinde ihracatın gerçekleşmesine 

müteakip firma tarafından daha önce ödeyerek yüklendiği KDV’yi iade konusu 

yapabilmekteydi. Söz konusu uygulama tebliği ile yapılan düzenleme ile 
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eşDeğer eşya kullanımında iade hakkının DİİB kapatılmasına müteakip 

dogacağı belirtilmiştir. 

DİİB’ri firmaların bağlı bulundukları ihracatçı birlikleri tarafından 

yapılmaktadır. Birliklerdeki iş yoğunlugu ve belge kapama sürecinin uzunluğu 

düşünülürse bir belgenin kapanma süresi ortalama iki yıldır. Dolasıyla 

yüklenmiş ama tahsil edilmemiş olan KDV firmaya hak ettiği süreden çok sonra 

geri iade edilecektir. İdarece yapılacak düzenleme bu yanlıştan dönülmesi 

mükellef mağduriyetlerine yol açmaması bakımından önemlidir.  

Örnek; A Şirketi tarafından dahilde işleme izin belgesi (DİİB) sahibi X A.Ş'ye 

mal  teslim etmiş ve söz konusu mal teslimine ilişkin olarak hesaplanan KDV 

Anılan Kanunun geçici 17'nci maddesi kapsamında mahsup talebinde 

bulunulmuştur. Ancak A firmasının imalatçı olmaması ve DİİB şartlarının tam 

olarak yerine getirmediği nedeniyle İdarece tespit edilen A Şirketi KDV 

düzeltme beyannamesi vererek, mahsup talep ettiği vergi borçlarını gecikme 

zammı ile birlikte ödeyeceğini belirterek, DİİB şartlarına uyulmaması nedeniyle 

DİİB kapsamında düzenlenen faturalarda yer alan KDV ve bu  işlemden doğan 

gecikme faizini,X A.Ş' den rücu yolu ile  alıp alamayacağını, alması halinde 

hangi belgeyi düzenleyecegini, X A.Ş. tarafından söz konusu KDV ve gecikme 

faizinin ödenmesi halinde, ödenen bu KDV hangi dönemde indirim konusu 

yapılacağı ve iadesinin talep edilip edilemeyeceği hususlarında görüş talep 

etmiştir. İdarece verilen görüş ; “Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 

imalatçı vasfını taşımamanıza rağmen DİİB sahibi X A.Ş ye ihraç kayıtlı   mal  

teslimleriniz  dolayısıyla  tecil  ettirdiğiniz   KDV,   tahakkuk  işleminin 

yapıldığı  tarihten başlamak üzere 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi 

hükümlerine istinaden belirlenmiş olan gecikme zammıyla beraber,şirketinizden 

tahsili gerekmekte olupi bu kapsamda ödeyeceğiniz vergi ve gecikme zammının 

adı geçen Şirkete özel hukuk hükümleri çerçevesinde rücu edilmesi mümkün 

bulunmaktadır”  (Gelir Idaresi Başkanlıgı 02.09.2013 Tarih ve39044742-

KDV.11-1393 Sayılı Özelgesi) 

Örnek; Firma DİİB kapsamında yapılan ihracatta izin belgesi süresi içinde 

ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin DİİB süresi içerisinde tescil edildiği, 

ancak fiili ihracatın DİİB süresinin bitiminden sonra gerçekleşmesi durumunda 

bu ihracatın DİİB kapsamında ihracat kabul edilip edilmeyeceği hususu ile ilgili 
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olarak tereddüt olduğundan İdareden görüş talep etmiştir.Verilen görüşte “KDV 

Kanununun geçici 17 .maddesine göre; A San. ve Tic. Ltd. Şti. nin DİİB 

kapsamında gerçekleştirdiği ihracatta, gümrük beyannamesinin belge/izin süresi 

içerisinde tescil edildiğinin tevsik edilmesi şartıyla, ihracatın kanuni süre içinde 

gerçekleştigi kabul edilecektir.” şeklinde olmuştur. İdare vermiş oldugu 

özelgenin 4. Bölümünde ihracatını gerçekleşme şartlarını (Gelir Idaresi 

Başkanlıgı 18.04.2012 Tarih ve B.07.1.GIB.4.34.17.01-KDV.11-1391 Sayılı 

Özelgesi) belirtmişse de sonuç bölümünde açık bir görüş vermekten kaçınmıştır. 

Bir ihracatının gerçekleşme şartı gümrük işlemi yapılan bir malın gümrük 

beyannamesi tescil edildikten sonra Ülkeniz gümrük sınırlarını geçtiği tarih 

intaç tarihi itibari ile olur. Bu durumda özelgede bahsi geçen firma 

beyannameyi DİİB süresi içinde tescil ettirmiş. Ancak mal belge süresinin 

bitiminden sonra yurtdışı edildiğinden ihraç tarihi beyannamenin tescil tarihi 

değil intaç tarihi olacağından taahhüt kapamada kullanılması mümkün 

görünmemektir. İdareye benzer şekilde sorulan başka bir görüşte de idare aynı 

şekilde açık bir görüş vermemiştir. (Gelir İdaresi Başkanlığı 30.01.2012 Tarih ve 

B.07.1.GIB.4.34.17.01-KDV.11-339 Sayılı Özelgesi) 

4.2 Hizmet İhracatı 

Hizmet ihracı KDV Kanununda Md.11/1-a düzenlenmiştir. Lakin kanun 

maddesinde açıklamalar ile tanımlama yoluna gidilmemiştir. Diğer taraftan 

kanunun md.12/2 verilen hizmetin KDV’den istisnasından yararlanabilmesi için 

için iki şart kural getirilmiştir. Bunlardan ilki hizmetin yurtdışındaki müşteriye 

yapılması, diğeri ise hizmetin yurtdışında faydanılması gerekir(Günay,2008:39) .  

KDV uygulaması bulunan tüm ülkelerde geçerli olan “varış ülkesinde 

vergileme” ilkesine göre ülkeye girmiş olan mal ve hizmetler vergilemesi 

yapılırken ihraç edilen malların yada hizmet üzerinde KDV’si tahsil 

edilmemektedir. Böylelikle vergiden arındırılma işlemi yapılmaktadır. Bu tarzda 

yapılan, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetlerin ve  yurtdışında 

bulunan müşteriler için yapılan hizmetler vergiden istisna kapsamında 

değerlendirilmektedir. Bu durum “Varış Ülkesinde Vergileme Prensibi” 

nin(destination) doğurduğu doğal bir sonucudur(Bilici, 2013:127).  
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KDVK md.12/2. göre, bir hizmetin yurtdışında bulunan müşteriler için yapılan 

hizmetten sayılabilmesi için hizmetin yurtdışında bulunan bir  müşteri için 

yapılmması ve  hizmetten aynı zamanda yurtdışından faydalanılması  

gerekmektedir 

Kanun maddesinde yer almış olan bu iki şart, bundan ibaret olmakla beraber, 

idari kabulde, ayrıca hizmet karşılığının döviz olarak yurda getirilmesi şartı 

bulunmaktadır. Bunun, mal ve hizmet ihracında istisna kapsamında değerlendiren 

md. 11/ 2’de Maliye Bakanlığına tanınmış yetki dahilinde kabuki bir şart olduğu 

görülmektedir. Hizmet ihracatında, mal teslimlerinde olduğu gibi “gümrük  hattı 

geçme” durumu olmadığından dolayı, döviz bedelinin yurtiçine getirilmesi, 

hizmet ihracatının gerçekleşmiş oldugunu gösteren bir belge özelliğine 

getirmektedir (Özbalcı,2012:95). 

Döviz bedelinin ülkeyeye getirilmesi olayına karşıt olan bir görüşte; “Kanunda 

böyle bir şart zikredilmemiştir. Öte yandan Kambiyo mevzuatına göre, 

Türkiye’de yerleşik kişilerin hizmet karşılığı elde ettikleri dövizleri serbestçe 

tasarruf etme hakları vardır. Bu dövizlerin Türkiye’ye getirilmesi ve 

bozdurulması mecburi değildir“(TPKKH 32.Sayılı Karar 11.md.). 

Buna rağmen daha önce yürürlükte olan KDVK 26 No.lu Genel Tebliğinde,  

“Yurt dışındaki müşteri için yapılan hizmete ait bedelin, Türkiye'ye döviz 

olarak getirilmesi zorunludur. İstisnadan yararlanacak olanın döviz alım 

bordrosu veya dövizin Türkiye'ye getirildiğini tevsik eden, kambiyo mevzuatına 

göre geçerli diger bir belge ile bunu tevsik etmesi gerekmektedir.” ifadesine yer 

bulmuştur. Her ne kadar bu kanunun md.11/2 kapsamında Maliye Bakanlığına 

ihracataki ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi vermiş olsa dahi, istisna 

kapsamından yararlanmak için dövizin ülkeye getirilme şartının ileri sürülmesi, 

usul ve esas belirleme yetkisi içinde mütala etmek bize göre mümkün degildir. 

Bizim anlayışımıza göre Bakanlık bu şartı ileri sürmekle hukuka aykırı 

genişletici yorumda bulunmuştur. 

Eskiden (18 ve 19 No.lu Tebliglerde) istisnanın uygulanabilmesi için Döviz 

Alım Belgesi muhakkak istenmekte iken yayımlanan, 26 No.lu Tebligde Döviz 

Alım Belgesinin yanında Kambiyo Mevzuatına uygun ve geçerli herhangi bir 

belgenin de kabul edileceğine yönelik bir düzenleme yapılmıştır. Bu belge, 
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Hizmet bedeli olan dövizin, döviz tevdiat hesabına gönderildiğine ilişkin olarak 

banka dekontu veya DAB olabilecegi yönünde görüş bildirilmiştir.   

Yurtdışına yapılmış olan (ihraç olunan) hizmetler sebebiyle alacaklı konumda 

olan Türk firması, başka bir sebeple borçlu durumda olması sebebiyle alacakları 

ile borclarının birbirine mahsubunun yapılması halinde, mahsuplaşma yazısı 

döviz getirme belgesi yerine sayılmaktadır. (Gelirler Genel Müdürlügü’nün 

24.11.2000 tarih ve 55472 sayılı ve 10.04.2012 tarih ve KDV53-48-32 sayılı 

özelgesi.). Burada Maliye Bakanlığın amacı dövizi getirtmek değil yapılan 

işlemin, bu işlemin hizmet ihracı ihracat istisnası kapsamına girip 

girmediğinden emin olmaktır. 

Mükelleflerin uygulamalarda yaşamış oldukları sıkıntıları gidermek için dövizin 

ülkeye getirilmesi ise istisna uygulama kapsamının bir şartı olarak degil ancak, 

iade işlemleri sırasında dövizin getirildiğine dair ilişkin belgelerin ibrazı 

istenerek iade işlemleri yapılmalıdır(Gümüş,2009:4). 

KDVUGT’de yüklenilmiş olan ve indirim yöntemiyle tahsil edilemeyen 

KDV’nin iade yapılabilmesi için, hizmet bedelinin döviz olarak ülkemize 

getirilmesi gerektiğini, döviz bedelinin getirilmeden iade işleminin 

yapılamayacağını (KDVUGT II.Bölüm/A-2.2.) ifadesine yer verilerek 

uygulamada tekrar  başlangıç noktasına geri dönülmüştür. Hizmet ihracatı 

sonucu istisna kapsamında KDV iadesi talebinde bulunan mükelleften  “döviz 

bedeli Türkiye’ye gelmeden yerine getirilmez” ifadesi baz alınarak, daha önceki 

uygulamalarda yapıldığı gibi dövizin ülkemize getirildiğinin belgelemesi 

istenecek, geçmişte olduğu gibi istisna uygulamasındaki çelişkili uygulama 

devam edecektir. 

Yurtdışına yapılan fason işçilikler, tamir, bakım, onarım işlemlerinin yapılması 

amacıyla ülkemize geçici ithalat yoluyla getirilmiş vasıtalara verilecek olan 

hizmetler, yabancı ülke sigorta kurumlarına yapılacak olan aracılık hizmetleri 

ve komisyon işlemleri, yurt dışında ürünlerin üretimleri için ürünlerin kalıp ve 

numunlerinin yapılma işlemleri, yurtdışına yapılacak olan finansal kiralama 

hizmetleri istisna kapsamında değerlendirilmektedir(Günay,2008:39-40).  

Teknolojinin gelişmesinin sonuçlarından biri olan ve günümüzde iletişimde 

yoğun olarak kullanmakta olduğumuz, mobil (cep telefonu) telefonlara hizmet 
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veren operatörlerin yurtdışında bulunan diger operatörlere yapmış bulundukları 

uluslararası anlaşmalar çerçevesinde vermiş olduklarıu hizmetler hizmet ihracı 

kapsamında değerlendirilerek istisna kapsamına alınmaktadır. Mobil cihazlara 

hizmet veren firmaların kendi abonelerine diğer yabancı operatörlerin kapsama 

alanında da hizmet vermek amacıyla yapmış bulundukları altyapı kullanma 

anlaşmalar da “roaming anlaşması” olarak isimlendirilmiştir. Bu tarz 

uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde verilecek hizmetler KDV 

uygulamsından muaf edilerek istisna kapsamında değerlendirilmiştir. Bu hüküm 

çerçevesinde yurtdışında bulunan operatörlerin roaming hizmetlerinde KDV 

uygulaması yapılmamakta, ülkemizde faaliyet gösteren operatörlerin yurt 

dışında bulunan operatöre Türkiye’de vermiş oldukları hizmetlerden vergi 

alınması rekabeti bozduğu sebebiyle getirilmiştir(Özbalcı,2012:95). 24.03.2005 

tarih ve B.07.0.GEL.0.54/5401-2954-13656 sayı ile yayımlanmış özelgede 

yurtiçi operatörlerinden hizmet alan abonelerin yurtdışında hizmet almaları 

dolasıyla yabancı operatörlerden alınan hizmet ise KDV tabidir.  

Hizmetin yurtdışında bulunan bir müşteri   için yapılması, yurtdışında bulunan 

müşteri adına düzenlenmiş olan fatura ve VUK yer alan belgeler ile ispat edilmesi 

gerekir. 

Hizmetten yurtdışında fayda görülmesinde anlatılmak istenen, Ülkemizde 

yurtdışına çıkmış olan müşteriler için yapılacal olan hizmetlerin, müşterinin 

yurtdışında bulunmuş olduğu sürede yapmış olduğu işler ve faaliyetleri ile 

alakalı olması gerekmekedir. Bu sebeple Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisi 

bulunmamasından dolayıdır. 

Ülkemizden sersbet bölgelere verilen hizmetler hizmet ihracatı olarak 

değerlendirilmez. 

Ülkemiz içinde taşıma izni bulunmayan deniz ve hava taşıtlarına verilen her 

türlü bakım onarım tamirat işlemleri hizmet ihracatı olarak 

değerlendirildiğinden dolayı KDV istisnası hükümlerine tabidir.  

4.3 İhracat İstisnasının Avantajları  

Gelişim sağlamak istediginiz alanlarda gelişimin hızı verilen teşviklerle dogru 

orantılıdır. Teşvik kelime anlamı itibari ile özendirme anlamına gelmektedir. 
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Dolasıyla hangi alanda gelişim istiyorsanız başarıya ulaşmak için girişimcileri o 

alana dogru yönlendirmek için özendirmeniz gerekir. 

Siyasi iktidarlar bu bağlamda ilk aşamada sektörün mevcut halinde yarattıkları 

iktisadi kaynak üzerinden alacakları vergiden yürürlüğe koydukları istisna 

uygulaması nedeniyle feragat ederler. Ancak istisna uygulaması nedeniyle 

ortaya çıkan vergi avantajı yatırım yapmak için yeni alanlar arayan girişiciler 

için özendirici olacaktır. 

Ticari faaliyetlerin temel amacı kar elde etmektir. Girişim açısından uygulanan 

istisna ile ortaya çıkan vergi avantajı üretim maliyetlerinde düşüş saglayacaktır. 

Düşük maliyet nihai ürünün satış bedeline yansıyacagından ürünün satılabilirliği 

artacaktır. Böylelikle firmalar arası rekabetin küresel bazda yaşandığı ticari 

ortamda istisnanın uygulandıgı sektörün rekabet gücü artacaktır. 

Teşvik edilen sektörlerin elde ettiği fiyat esnekliği firmaların satış stratejilerine 

bağlı olarak çeşitli avantajlar saglar. Üretim maliyetinde elde edilen düşüş 

firmaların tercihine göre ya satış fiyatına yansıtılarak düşük satış fiyatı avantajı 

saglanabilir yadamaliyetin düşmesiyle elde edilen kaynakla daha fazla işçi 

istihdam edilerek yada üretim parkuruna yapılacak teknolojik yatırımlarla 

ürünün teslim süresi kısaltılarak pazarda avantaj sağlanabilir, firmaları ve 

sektörlerin içinde bulundukları ticari faaliyet durumlarına göre degişik 

avantajlar sağlanabilir. 

Avantaj elde eden ve bunu doğru kullanabilen firmalar satışlarını artırarak 

büyüme gösterirler bu da içinde bulundukları sektörün büyümesi anlamına gelir. 

Dolasıyla firmalar üretim kapasitelerini arttırma yoluna giderek daha fazla 

istihdamı artırarak yeni yatırımlara giderler. Söz konusu firmaların büyümesi 

demek kendilerine mal ve hizmet sağlayan tedarikçi firmaların iş hacimlerinin 

artması demektir. Suya atılan bir taşın yarattığı küçükten büyüge dogru giden 

halkalar gibi ekonomik bir etki yaratır. 

İhracat istisnalarının ülkemiz ve dünyada başarılı uygulama örnekleri 

mevcuttur. Ülkemizdeki gemi inşaa ve işletilmesi sektörü bu konuda örnek bir 

uygulamalar olarak karşımızda durmaktadır. 

Özetleyecek olursak devlet açısından uygulanan istisnalar sebebiyle vazgeçilen 

vergiler bir kayıp değildir. İstisna uygulaması başlangıcında vazgeçilmesi 
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düşünülen vergi geliri miktarı 100 birim olarak düşünürsek, destek verilerek 

teşvik edilen sektörünün gelişmesiyle yarattığı ekonomik hacim 100 birimden 

belki 1000 birime çıkma imkanı bulacaktır. Böylelikle vergi matrahı artışı 

sağlanarak ve bunun sonucunda tahsil edilen vergi gelirleri tutarıda artış 

sağlayacaktır. İstisna uygulama kapsamlarının değerlendirmesi yapılırken, 

vazgeçilmiş olan vergi tutarına değidel teşvik edilerek desteklenmiş olan 

sektörün süreç içinde oluşturduğu ekonomik değerler üzerinden fayda-maliyet 

açısından değerlendirmelerinin yapılması daha isabetli olacaktır. Tezimizde 

KDV ihracat istisnalarından, İhracatta KDV istinalarına değinilmiş olup, en son 

bölümde deri sektörüne yönelik ihracatta KDV istisnalarına yönelik uygulama 

yapılmıştır. 
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5.  KATMA DEĞER VERGISINDE İADE UYGULAMASI 

5.1 KDV İadelerinin Yasal Dayanakları 

KDVK’da uygulanan istisnalar neticesinde tahsil edilemeyen KDV karşılığı 

yüklenilen iadesine konu olan yasal dayanaklar aşağıda belirtilmişitir.  

• Tam istisna kapsamına giren işlemler için KDV Kanununun 32. Maddesi ve 

maddenin verdiği yetikiye dayanılarak yayımlanan, 

• İndirimli oranda vergilenen işlemler için KDV Kanununun 29/2 maddesi 

• -Tevkifat uygulaması için KDV Kanununun 9. Ve 29/4. Maddelerinde yer 

alan yetki hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca yayınlanan, 

• -Uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan iadelerde KDV Kanunun 19/2. 

Maddesi ve bu maddenin verdği yetkiye dayanılarak yayımlanan, 

• -Fazla ve yersiz hesaplanan iadelerde KDV Kanununun 8/2. Maddesi ve bu 

maddenin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan, 

• KDV uygulama tebliğleridir. 

Bu tebliğlerinin yürürlükte olması ile alakalı olarak 10/06/2014 tarihinde resmi 

gazetede yayımlanan KDV-66/2014-1 sayılı 66. Sıra No.lu KDV sirkülerinde, 

01-05-2014 tarihine kadar olan tüm KDV tebliğleri birleştirilerek oluşturulan 

KDV Uygulama Tebliğinden önce yapılan işlemlere ilgili tebliğler, 01/05/2014 

tarihinde itibaren ise tüm iade işlemlerinde KDV Uygulama tebliği 

uygulanacağı kararı alınmıştır. 

KDV iade işlemlerinin idari yönden yasal dayanağı VUK’nun 120. maddesidir. 

Daha önce KDV iadelerinin usul ve esasları, Devlet Harcama Belgeleri 

Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğin 52. Maddesinin verdiği yetkilerin kullanılması 

ile Maliye Bakanlığının yayınlamış olduğu KDV Genel Tebliğleri ve KDV İç 

genelgeleri ile genel yazıları ile belirlenmekteydi. VUK’nun 120. Maddesine 

5035 sayılı kanun ile eklenen fıkra ile nakden veya mahsuben tahsil edilen 

ancak fazla ve yersiz olarak tahsil edildiği anlaşılan vergilerde ve kanunları 

gereğince mükelleflere yapılacak mahsup ve iadelerde düzeltmeye teşkil olacak 
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belgeler ile bu belgelere dayanak olacak işlemlerde kullanılacak usullerin ve 

esaslarının belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaların yaplmasında Maliye 

Bakanlığı yetkilendirilmiştir. Bu konuya ilişkin olrak 91 Seri No.lu KDV Genel 

Tebliğinin (K) bölümünde belirtildiği gibi KDV iadeleri konusunda genel 

tebliğlerde Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğine yapılmış atıflar, VUK 120. 

Maddesine yapılmış sayılacaktır(Oktar,2017:655-656). 

KDVUGT’ne göre İade işlemi, 

• -Nakit İade ( Sektörel Dış Ticaret aracılığıyla gerçekleşenler dahil),  

• -Vergi ve Sosyal Güvenlik Prim Borçlarına Mahsuben İade  olmak 

üzere iki temel şekilde gerçekleşir(Oktar,2017:.692). 

5.2 Nakit İade 

Muaccel hale gelen KDV iade alacaklarının, mükelleflerin kendilerinin istemesi 

halinde, kendilerine nakit olarak ödemesi yapılır. 3568 sayılı kanun ile 

yayımlanmış olan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 

ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun  md.12 kapsamında Maliye Bakanlığı’na 

dayandırmış olduğu yetkiye atıf yapılması yoluyla yayımlanması yapılmış veya 

yapılacak olan genel tebliğlerle, YMM’lerin KDV İadesi Tasdik Raporlarını 

nasıl hazırlaması gerektiklerine, nasıl çalışması ve ne şekilde  sonuca 

bağlanacağı konusunda, tüm KDV iadesi sürecinin nasıl yapılacağına dair  

usullerin ve esaslarını belirlemektedir. 

YMM’nin hazırlamış oldukları raporlar ile iade isteğinde bulunan mükelleflerin, 

YMM’nin KDV iade raporunu hazırlayarak ve onaylı bir şekilde raporunu 

idareye ulaştırmadığı sürece nakden iade ödemelerinin yapılması mümkün 

degildir. Mükelleflerin YMM raporu hazırlanıp idareye ibrazlı bir şekilde teslim 

edillme sürecinin olduğu sürede, teminat şartlarını yerine getirerek, iade 

talepleri inceleme sürecine alınmadan sevk edilmeden iade istekleri yerine 

getirilir. YMM raporu hazırlandığında ve bu rapor ibraz edilmesi gereken 

birime teslim ediğildiğinde, mükelleflerin idareye vermis oldukları teminat 

veyahutta teminat yerine geçen verilmiş olanlar kendilerine, işlemler 

tamanlandığı için iade işlemi yapılır. 
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YMM’nin yazacağı iade işlemleri ile ilgili olan raporunun dışında mükellef 

tarafından Maliye Bakanlığı’nın elektronik sistemine girilmesi gereken zorunlu 

belgelerinde sisteme girilmesi gerekmektedir. Bunlar yararlanılan KDV 

istisnanın özelliğine göre; 

• İade Talep Başvurusu (Tüm istisnalarda) 

• İlgili Döneme Ait Hazırlanmış olan İndirilecek(191) KDV Listesi 

(Tüm istisnalarda) 

• İstisna kapsamında İade Alınmasına Sebebiyet Veren İşlemlere Ait 

Hazırlanmış Olan Yüklenilen KDV Listesi (Tüm istisnalarda) 

• Satış Faturaları Listesi Mal İhracı (İlgili istisna talebine göre) 

• İhraç Kayıtlı Satış Fatura Listesi (İlgili istisna talebine göre) 

• GÇB Listesi (İlgili istisna talebine göre) 

• İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu (Tüm istisnalarda) 

Yapılan incelemeler sonucunda mevzuata aykırı bir durum ve sakınca olmaması 

halinde iadeye konu olan tutar mükelleflerin bildirdiği banka hesap numarasına 

idare tarafından gönderim işlemleri yapılır. Beşbin TL ve altındaki nakit 

iadelerde, iade talebş YMM raporu aranmaksızın yapılmış olan incelemeler 

sonucu mükellefin belirtmiş olduğu banka hesabına idarece  ödenir. 

KDV iadesinde nakten iadeler kendi arasında beş bölüme ayrılmaktadır  

(Yetik,2007:184). 

5.2.1 Teminat ve inceleme raporu istenmeyen iadeler  

Mükelleflerin mal ve hizmet ihracatı istisnası ve ihraç kayıtlı mal teslimlerinden 

dolayı oluşan; 

• -Mahsup istemek yöntemi ile iadeler, 

• -Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen hadleri aşmayan nakden talep 

edilecek olan iade talepleri 

• -Yeminli Mali Müşavirler tarafından hazırlanmış ve onaylanmış ve 

kendisi tarafından idareye teslim ve ibrazı yapılmış  KDV iade tasdik 

raporlarına dayalı nakit iade talepleri, 
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Kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan ve kendilerinin talep etmiş oldukları iade 

işlemleri yapılırken, KDV iade raporıu istenmeden ve teminat şartlarını yerine 

getirmeden, iade işlemleri yerine getirilmektedir. 

Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nin 52. Maddesi hükmüne istinaden, 

Gelirler Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş olan üst sınırı geçmeyen iade 

işlemleri, iadeler inceleme raporu hazırlanmadan ve teminat istenmeden yerine 

getirilmektedir. 

Mahsup yoluyla KDV iade talebinde bulunan mükellefin, vergi borçlarına, 

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup talep ettiğinde, inceleme 

raporu istenmeden ve teminat olmadan yerine getirilmektedir(Yetik,2007:186). 

5.2.2 Yeminli mali müşavir raporu ile yapılacak olan iadeler 

3568 sayılı, SMMM ve YMM Kanunu’nun 12’nci maddesi hükmü gereğince 

Maliye Bakanlığı’na vermiş olduğu yetkilere istinaden yayımlanmış olan 

“YMM’lerin tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları, tasdike ilişkin usulü ve 

esasları hakkındaki yönetmelik” şartlarına göre yayımlanmış olan genel 

tebliğlere sebep, YMM KDV iadesi tasdik raporu ile KDV iadesi yapılmasının 

usul ve esasları belirlenmiştir. Bun esaslara istinaden, ihracat istisnasından 

kaynaklanan iade taleplerinde inceleme raporu ve teminat talep edilmeden, 

iadesi gerçekleştirilecek olan 5.000 TL ve altındaki tutara sahip olan iade 

taleplerinde YMM tasdik raporu ve taminat istemeden yapılmaktadır. 5.000,00 

TL üzerinde ki nakit iadelerinde YMM tarafından hazırlanmış bulunan tasdik 

raporu ile iade taleplerinde bulunmuş olan mükelleflere, YMM raporunun ilgili 

bölüme ibrazı yapılmadıkça, talep etmiş oldukları iade talepleri yerine 

getirilmez. Bu durumda olan Mükellef YMM tarafından rapor hazırlanana 

kadar, iade işlemlerinin yapılması için istenen teminatları vermeleri şartıyla 

şartıyla bulunmuş oldukları iade talepleri inceleme bölümüne sevk edilmeden 

talep etmiş oldukları iade işlemleri yerine getirilmekteedir. Rapor hazırlanıp 

teslim edilmesi halinde, mükelleflerin idareye vermiş oldukları teminatlar iade 

edilir(Yetik,2007:188). 
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5.2.3 Teminat karşılığı iadeler 

Kamu kurum ve kuruşları harici vergi mükelleflerinin, 5.000,00 TL haddini 

aşmış bulunan ve YMM KDV iade tasdik raporu beyan etmeden nakden 

bulunacak iade taleplerinde, banka tarafından hazırlanmış olan teminat 

mektubu, taşınmaz, kefil, para vb gibi değerler teminat olarak kabul 

edilmektedir. Yapılan işlemlerde genelde en çok tercih edillen banka teminat 

mektubudur(Pamuk&Çelik,2012:184). Teminatlar YMM KDV iade tasdik 

raporu veya vergi inceleme raporunun düzenlenmesine istinaden sonuca 

kavuşturulur.  

Teminat türleri aşağıdaki gibidir; 

• Bankalar,katılım bankaları ve  finans kurumları tarafından verilmiş olan 

teminat mektupları, 

• Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş bulunan Devlet iç borçlanma 

senetler yada bu senetlerin yerine geçmesi için düzenlenmiş olan belgeler, 

• -Para, 

• -Üçüncü şahıslar tarafından iade talebinde bulunmuş mükellefin lehine, haciz 

varakasına dayanarak münferid olarak icra kurumları tarafından haciz işlemi 

yapılmış menlul ve gayrımenkuller, 

Hükümet tarafından teminatın kabul edilmesi için, milli eshan ve tahvilat ve bu 

eshan ve tahvilatın değeri, kendisine en yakın bulunan borsa cetvelinden tespiti 

yapılır. Bu tespit işlemi yapıldıktan sonra, borsa değerinin %15 daha aşağı 

tenzilatı yapılarak değerlendimei yapılır.  

KDV iadesinde teminat yoluyla iade talebinde bulunan mükelleflerin en çok 

tercih ettiği yöntem banka teminat mektuplarıdır(Değer,2014:1137).  

5.2.4 Vergi inceleme raporuna dayanarak yapılacak olan iadeler 

Hesap uzmanları, bunların yardımcıları, vergi denetmenlei ve bunların 

yardımcıları, maliye müfettişleri ve bunların yardımcıları, vergilendirme 

kapsamına alınan bölgenin birinci sırada bulunan mal müdürü, gelirler ve 

stajyer gelirler kontrolörleri ile , gelir idaresinin merkez ve taşra bölgelerinden 

görevli bulunan müdürler ve müdür kadrosunda bulunan teşkilat mensupları 213 

sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 135. Maddesi hükümleri gereğince gerekli 
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gördükleri her durumda inceleme yapma için yetkilendirilendirilme görevi 

verilmiştir(Değer,2014:1140). 

Yukarıda belirtilen incelemeye yetkili kişiler tarafından düzenlenen KDV iadesi 

verhi inceleme raporuna istinaden iade yapılan durumlar şunlardır(KDVK Genel 

Tebliği 84): 

• KDV iadesi taleplerinde azami üst sınır olarak 5.000,00 TL’ye kadar olan 

iadeler herhangi bir inceleme, YMM raporu veya herhangi bir teminat 

gösterilmeden alınmaktadır. 5.000,00 TL’yi geçmiş olan iade taleplerinde ise, 

teminat veya teminat yerine geçen belge, YMM KDV iade raporu 

vermemişlerse, bu sınırı aşan iadeler, 

• KDV Ge"nel Tebliği hükümleri içinde düzenlenmiş olan, özel esaslar 

çerçevesindeki hükümlere istinaden bu esaslara girmiş olan mükelleflern 

KDV iade taleplerinde,  

İade işlemleri yetkili inceleme memurlarının vergi inceleme raporu 

düzenlendikten sonra, KDV iade işlemleri tamamlanmış olur(Değer,2014:1141).  

5.2.5 Türkiye’de ikamet etmeyenlere yönelik iadeler 

Türkiye’de yerleşik olmayan kişilerin ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın 

Türkiye’den almış oldujları malların “yolcu beraberi eşya” olarak yurtdışına 

götürülmesi önemli bir ihracat ve döviz kaynağı oluşturmaktadır. Türkiye’de 

ikamet etmeyenlere yönetlik iade istisnaları 43 ve 61 Seri No.lu KDV tebliğleri 

ile düzenlenmiştir(İnanç,2010:152).  

Türkiye’de ikamet emeyen yolculara yönelik iadelerden yararlanmak için, ilk 

önce vergi dairesine başvuru yaparak ve vergi dairesi kendisine yapılmış olan 

bu başvuruyu onaylayarak, “izin belgesi”ni düzenler ve kendisine başvuru 

yapmış kişiye verir. Bu izin yazısını almış kişilere gerçek usulde katma değer 

vergisi mükellefiyeti bulunan vergi mükellefleri tarafından satışların yapılması 

gerekmektedir. İstisna kapsamında satış yapmak isteyen vergi mükellefleri bir 

dilekçe ile vergi dairesine başvuru yapıp izin belgesini alabilirler  

(İnanç,2010:153). 

İstisna verginin önce tahsil edilmesi akabainde malın yurt dışına çıkışının 

yapılmasından sonra iade edilmesi şeklinde uygulanmaktadır(İnanç,2010:155).  
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5.3 Mahsuben İade 

Mükellefin istemesi halinde dogmuş ya da dogacak vergi borçlarına mahsup 

edilmek suretiyle iade talebi mahsuben iade şeklinde gerçekleşir. Mahsuben 

iade talebinde YMM raporunun tanzim edilmesine gerek yoktur. Yukarıda 

belirtilen belgelerden yararlanılan istisna talebine ilişkin olanlar elektronik 

ortamda sisteme yüklenir. Yapılan inceleme sonucu mevzuata aykırı bir 

durumun tespit edilmemesi durumunda aşagıda belirtilen borçlarına karşılık 

mahsup edilir. Bunlar; 

• -Vergi Borçları 

• -Vergi Dairelerince Takip Edilen Vergi Dışındaki Amme Alacaklarına 

Mahsup 

• -Ithalde Alınan Vergilere Mahsup 

• -SGK Prim Borçlarına Mahsup(Yetik,2007:194). 

5.4 Özel Esaslar 

Altıncı bölümde şimdiye kadar yapmış olduğumuz açıklamalar KDV iadelerinde 

uygulanan genel esaslardır. Bu genel esaslar çeşitli sebeplerden dolayı haksız 

iade alma girişimlerinde bulunan ve duyulan mükellefler için geçerli değildir . 

Haksız iade girişiminde bulunan ve bulunabilme endişesi buluna mükelleflerin 

talep etmiş oldukları KDV iade talepleri yayımlanmış olan 84 No.lu Genel 

Tebliği’ninde ayrı bir başlık açılarak “Özel Esaslar” başlığı adı verilmiş olan 

başlık altında belirlenmiş olan esaslara göre yapılacaktır. Sahte veya 

Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge (SMYİB) kullanma ve bu belgeyi 

düzenleme faaliyetlerini dolaylı veya direkt alakası bulunan mükelleflerin iade 

istekleri, yayımlanmış olan özel esaslar çerçevesinde değer lendirilerek, iade 

işlemleri tamamlanmaktadır. Özel esaslara tabi olanların talep etmiş oldukları, 

iade talepleri yerine getirilecek mükelleflerin, nakten ve veya mahsuben 

iadelerinde teminat alınması ve bu teminatların yükseltilmesi karşılığında veya 

yapılacak olan incelemenin sonuçlandırılması halinde iade işlemleri yerine 

getirilecektir. İade talepleri özel esaslara tabi olarak yerine getirilen 

mükelleflerin, belli şartlara ait olmaları halinde iade talepleri gene l esaslar 

uygulanarak yerine getirilebilir. Özel esaslara tabi mükellefler iade talebinde 
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bulunduklarında, bulunmuş oldukları bu KDV iadesi talep işlemleri, 

düzenlenmiş olan özel esaslar çerçevesinde değerlendirilmekedir. İade talepleri 

özel esaslar çerçevesinde yerine getirilen ve özel esaslara tabi mükelleflerin, 

özel esaslardan çıkarılarak genel esaslara dönmesinde aşağıda belirtilmiş olan 

kıssaslara göre değerlendirme ve işlemleri yapılır(Aygül,2016:.35).  

• Olumsuz Olarak düzenlenen Rapor 

• Olumsuz Olarak Yapılan Tespit 

• Olumlu Olarak Düzenlenen Rapor 

• Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge (SMYİB) 

• Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Fiili 

• Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Fiili İade 

talebinde bulunmuş, ve iade talepleri özel esaslara göre getirecek 

mükelleflerin kapsamı aşağıdaki gibidir. 

• SMYİB düzenledikleri veya kullandıkları konusunda haklarında rapor 

bulunan mükelleflerin, raporun düzenlendiği döneme ait olmak üzere, 

ortaklarının ve kanuni tamsilcilerinin kurdukları veya ortak oldukları şirketler 

ve haklarında rapor tutulmuş mükelleflerden mal ve hizmet alımında 

bulunanlar, 

• Haklarında rapor olmamakla birlikte olumsuz tespit bulunan  (SMYİB 

düzenledikleri veya kullandıkları, adreslerinde bulunmadıkları, olağanüstü 

sebep ve zor durum  sayılan haller dışında bulunan sebeler nedeniyle,  defter 

ve belgelerini ibrazını yapmamaları halinde veyahutta veya bir veya birdem 

fazla vergilendirme döneminde düzenlemesi ve verilmesi gereken KDV 

beyanmaesinin vermedikleri hususunda tespit bulunanlar) veya bu tespitler 

nedeniyle incelenmesi istenenler ve bu mükelleflerden mal ve hizmet alanlar, 

• Kendileri hakkında KDV açısında ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk 

bulunanlar, 

• İşletme kapasitesi ile iş hacimleri arasında bariz orantısızlık bulunanlar, 

girmektedir(Gençyürek ve diğ,2003:97-98). 

5.4.1 Olumsuz rapor 

Mükelleflerin hakkında SMYİB kullandıkları veya düzenledikleri konusunda 

tespiti incelemelerin yer aldığı rapora olumsuz rapor denmektedir. Bu 
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mükelleflerin iade talepleri yerine getirilir iken, genel esaslar yerine özel esaslar 

uygulanarak getirilmesini sağlayan raporlardır(Yetik,2007:196).  

SMYİB kullanıldığına dair belirlemelerin olduğu raporlarda yer alan, iade hakkı 

doğuran işlemlerin olduğu vergilendirme dönemlerine ait raporlarında, SMYİB 

kullanılması sebebiyle red olunan KDV iade alacaklarınında, yüklenilen KDV 

tutarının, iade alınacak tutarın, %5 olarak belirlenen üst sınır geçmesi halinde 

bu raporlar olumsuz rapor sayılır. SMİYB düzenlendiği konusunda inceleme 

yapılan ve tespit edilen durumların olması durumunda bu raporlar başka şartlar 

aranmadan olumsuz rapor sayılmaktadır(Tokaç,2007:155). 

5.4.2 Olumsuz tespit 

Aşağıda detaylı bir şekilde açıklamaları yapılan durumlar olduğu takdirde bu 

tespitler olumsuz tespit olarak sayılmaktadır. Bu olumsuz tespite yer açan 

durumlar 84. Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde belirtilmiştir.  

• SMYİB kullanan ve düzenleyen mükelleflerin yapılan vergi incelemeleri, bu 

incelemeler sırasında incelemesi yapılan mükellefin, ticari faaliyetlerde 

bulunduğu veyahutta parasal ilişki bulunmasının tespit edilmesi, veyada 

incelemeye yetkili görevliler tarafından incelemeler sırasında kendilerine 

yapılan şikayetlerin değerlendirilmesiyle SMYİB düzenleme veyahutta 

kullandığının tespitinin yapılması halinde, 

• Vergilendirme dönemine ait defter ve belgelerin, KDV beyannamelerinin 

düzenlenme verilmesi işlemleri, KDV beyannamesi için tespit edilmeden 

verilen beyannameler hariç olmak üzere, mücbir sebep olarak adlandırılan 

olağanüstü sayılan haller dışındaki nedenlerle verilmemesi halinde, 

• Vergi incelemesine yetkili olan veya vergi yoklama memurları tarafından 

yapılacak olan  yoklamalar ve araştırmalarda mükellefin bildirmiş olduğu 

adresinde tespitinin yapılamaması, (bu durumda olan mükelleflerden iade 

hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönem itibarıyle vergiye müteallik 

ödevlerini yerine getirdiği tespit edilenlerin işi bıraktığına ilişkin bildirimde 

bulunmamış olmaları olumsuz tespit sayılmaz.) 

• Vergi mükelleflerinin beyan etmiş oldukları vergi tabi işlemleri nedeniyle 

tespit edilecek iş hacminin, çalıştıkları personel, üretim ve makine parkuru 
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ile, kullanmış oldukları krediler, işletmeye koydukları sermaye arasında bariz 

bir şekilde orantısızlığın bulunması. 

Şu kadar ki, bu tespitin en az vergi dairesi müdür yardımcısı başkanlığında 

oluşan üç kişilik bir komisyon tarafından mükellefin iş yerinde yapılacak bir 

yoklama ile tutanağa bağlanmış olması gerekir(Değer,2009:1145).  

5.4.3 Olumlu rapor 

Özel esaslara tabi mükelleflerden, iade hakkı doğuran işlemler sebebiyle 

aşağıda açıklamaları yapılacak işlemler nedeniyle olumlu rapor düzenlenen 

mükelleflerin, iade işlemlerinde teminat tutarlarının azaltılması ve genel 

esaslara göre iade işlemlerinin yapılması sağlanacaktır. KDV iade işlemlerinin 

yapılması esasına uygun olarak düzenlenmiş olan bir raporun, olumlu 

sayılabilmesi ve olumlu rapor olarak adlandırlabilmesi için ; 

• -İade talebinde bulunmak için, iade talebi hakkını doğurmuş olan işlemler 

dolayısıyla yüklenilen vergilerin ( ihraç kaydıyla teslimlerde teslim bedeli 

üzerinden hesaplanan verginin) % 90 veya daha fazlasının onaylanmış 

olması,   

• -Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeler nedeniyle reddedilen bir 

kısım varsa bu kısmın, iade hakkı doğuran işlem dolayısıyla yüklenilen 

vergilerin ( ihraç kaydıyla teslimlerde teslim bedeli üzerinden hesaplanan 

verginin, iade hakkı doğuran işlemi bulunmayan mükelleflerde ilgili 

dönemdeki toplam vergi indiriminin ) % 5'ini aşmaması gerekmektedir.  

Bu Tebliğde aksine hükümler olmadığı durumlarda, YMM tasdik raporları da 

olumlu rapor olarak kabul edilmektedir. Ancak raporlarda; İade hakkı doğuran  

işlem sebebiyle yüklenilen vergilerin doğruluğunun onaylanma oranı ile SMİYB 

olduğu gerekçesi ile reddedilen bir bölüm varsa, belgelerin düzenleyicileri, tarih 

ve numaraları, toplam tutarları, bu tutarın toplam iade talebi içindeki payı ve 

belgelerin SMİYB addedilme nedenlerinin, SMİYB dışındaki nedenlerle 

reddedilen bir kısım varsa, ilgili mevzuat hükümlerine de atıf yapılarak ret 

gerekçelerinin, bu nedenlerle reddedilen tutarlar ve bu tutarların toplam iade 

talebi içindeki paylarına da yer verilmek suretiyle açıkça belirtilmesi 

gerekir(Aygül,2016:35-36). 
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5.4.4 Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMYİB)  

SMYİB VUK 359. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde hükümlerine göre 

olmayan bir işlem ve olayı, sanki bu işlemler olmuş gibi gösteren belgeler sahte 

belge olarak adlandırılmaktadır. Eğer gerçekleşen işlem ve olaylar gerçekte var 

olmasına rağmen, miktar, tutar ve içeriği ile uyumsuz ve orantısız olan belgeler 

ise muhteviyatı yanıltıcı belge olarak adlandırılır(Yetik,2007:197) . 

Yukarıdaki yapılan açıklamalara istindaden; 

• Gerçekleşmiş olan bir mal teslimi veya hizmet ifasının, belgelerde gerçek 

tutar ve mikarında az veya çok gösterilmesi, 

• Belge üzerinde unvan ve düzenleme bölümlernde, tutar, miktarı, tarihleri 

üzerinde oynanarak tahrif edilmiş belgeler, 

• Bir mükellefe teslim edilmiş veya hizmet ifad edildiği halde,  belgenin mal 

teslimi ve hizmet ifa edilen mükellef yerine, alakası olmayan başka bir 

mükellefe düzenlenmmiş olan belgeler, (bu belgeler belgeyi kullanan 

mükellef için muhteviyatı itibariyle yanıltıcı, bu belgeyi düzenlemiş olan 

içinse sahte belge olarak değerlendirmesi yapılacaktır).  

Bu belgeler oluşturdukları muhteviyatları sebebiyle yanıltıcı belgeler olarak 

değerlendirilmesi yapılacaktır(Gençyürek ve diğ.,2003:101) . 

KDV vergisi mükelleflerinin özel esaslara tabi mükelleflerden mal ve hizmet 

almaları sebebiyle müteselsil sorumluluktan kurtulmak için, alış belgelerine 

dikkat edilmesi, ödemeler konusunda 84 seri No.lu KDV Genel Tebliği’ne 

uygun bir şekilde ödemelerini yapmaları gerekmektedir(Turanlı,2008:214).  

5.4.5 Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMYİB) düzenleme fiili 

 Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanılması ve düzenlenmesi 

suçlarının meydana gelmesi için, suçun maddi unsurlarını meydana getiren 

belgelerin vergi kanunlarına göre tutulan, düzenlenen, saklanma ve ibraz 

mecburiyeti bulunan belgelerden olması şartı VUK’nun 359. Maddesinde 

düzenlenmiştir(Urak,2015:175). 

Kendileri için SMYİB hakkında rapor düzenlenenlerin, bu raporun vergi 

dairesine gönderilmesinden sonraki ve gönderilme tarihi itibariyle 

sonuçlandırılmamış bulunan KDV iadeleri 4 kat teminat alınması, teminat 
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alınamaz ise düzenlenecek olan vergi inceleme raporuna göre iade işlemleri 

sonuçlandırılır. İnceleme raporunun vergi dairesinden gönderilmesinden önce 

teminat alarak iade yapılmış ise, bu teminatlar inceleme raporu sonucunda 

çözülür. SMYİB düzenledikleri inceleme raporu ile tespit edilen mükelleflerin, 

KDV iadeleri için göstermiş oldukları teminatlar, VUK’a göre tarh edilecek ve 

kesilecek olan cezalar ve bunlara ait gecikme faizlerini karşılamaması halinde, 

alacakların tahsili için idare 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gerekli 

önlemleri ivedi olarak yerine getirir. Lakin mükellefin SMYİB düzenlemeleri 

hakkında tutulan raporların üzerine yapılan tahriyatları, ödemeleri yada iadenin 

tamamı için teminat vermeleri halinde, raporun hazırlanıp ve düzenlenerek vergi 

dairesine ibraz edilmesi halinde, nakden veya mahsuben talep etmiş oldukları 

iade talepleri, indirimli olarak teminat uygulamasından yararlanmayan 

mükelleflerden % 200, bunların dışında kalan diğer mükellegler için %100 

teminat talebinde bulunarak iade işlemleri sonuçlandırması işlemi yapılır  

(Aygül,2016:38). 

Kendileri için SMYİB düzenledikleri ya da kullandıkları konusunda tespiti 

yapılan ve bu sebeple incelemeye sevk edilen mükellefin, bu tespitten sonra 

yerine getirilecek iade talepleri genel esaslar yerine özel esaslara göre yerine 

getirilecektir. Çünkü inceleme sonucunda ortaya çıkacak durumun ve 

mükellefin sebep olduğu vergi kayıplarını incelemelerin sonuçlanmadan tespit 

etmek mümkün olmamaktadır. İşte bu sebeple inceleme sonuçlanmadan bu 

mükelleflerin iadeleri yapılması haksız iadelere sebep olabilecektir. Bu hususlar 

göz önüne alınarak yakın zamana kadar yapılan KDV iadelerinde, mükel leflerin 

kendileri için yapılmakta olan inceleme sonuçlanıncaya kadar, KDV iadelerinin 

yapılmama ilkesi benimsenmiştir. İnceleme sonucunda oluşacak vergi 

kayıplarının, ceza ve gecikme faizlerinin net durumunun bilinmemesi sebebiyle 

bu mükelleflerin teminat gösterseler dahi genel esaslara tabi olarak KDV iade 

almaları mümkün değildir. Bu uygulamanın olduğu dönemde Maliye Bakanlığı 

tarafından yayımlanan bir muktezada, yaygın ve yoğun vergi denetimleri 

sırasında SMYİB kullandıkları tutanak ile tespit edilen, ve bu tespitler üzerine 

incelemeye sevki yapılan mükelleflerin, gerçek dışı belge kullandıklarına dair 

herhangi bir rapor düzenlenmemesine rağmen, haksız iadelere sebep olmaması 
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için incelemeler sonuçlana kadar KDV iadelerinin yerine getirilmesinin 

mümkün olmadığı belirtilmiştir(Vural,2015:241). 

SMYİB düzenlediklerine dair rapor tutulan ve bu rapor üzerinden hesaplanan ve 

yapılan tahriyatların yargı kararları sonucu terkin edilmesi durumunda, bu 

raporlar hiç düzenlenmemiş sayılır. SMYİB raporuna istinaden yapılan 

tahriyatların ödenmesi veya tamamına teminat gösterilerek yerine getirilmesi 

durumunda, vergi dairesi tarafından incelemeye yetkili olunan kişiler tarafından 

olumlu rapor düzenlenmesi halinde, olumlu raporun kapsadığı vergilendirme 

dönemine ait  ve bu dönemden itibaren bu mükelleflerin nakden veya mahsuben 

iade talebinde bulunmaları halinde, bu talepleri genel esaslara göre yerine 

getirilecektir(Aygül,2016:39). 

5.4.6 Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMYİB) kullanma fiili 

Kendileri hakkında SMYİB kullandıklarına dair rapor tutulum olan 

mükelleflerin,kendileri hakkında tutulmuş bu raporun vergi dairesine teslim 

edildiği tarihten itibaren, ve bu tarihten önceki talep edilmiş olan ve 

sonuçlandırılma işlemi yapılmamış vergi iadeleri, talep edilen iade tutarunun 

dört katı alınacak teminat karşılığında, eğer talep edilmiş olan dört kat teminat 

alınamaz ise, vergi inceleme raporunun sonuçlandırılması beklenir ve en 

sonunda hazırlanmış olan rapora göre vergi iade işlemleri sonuçlandırılır. İade 

talebinde bulunmuş olan mükelleflerin, SYMİB toplam tutarı, iade talep etmiş 

oldukları tutarın %5 ini aşarsa bu hükümlere tabi özel esaslara tabi olarak iade 

işlemleri yapılacağı, eğer bu iade talep edilen tutar %5 ini aşmıyor ise iade 

talepleri genel esaslara göre yapılmaktadır. İade işlemlerinde toplam iadesi talep 

edilen yüklenilen KDV’nin %5’ine kadar opsiyon sağlanmaktadır 

(Aygül,2016:40). 

Kendileri hakkında SMYİB kullandığına dair rapor bulunan mükelleflerin, 84 

seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin “I. Genel Esaslar” bölümü hükümlerine göre, 

iade talepleri yerine getirilebilmesi için düzenlemiş olan SMYİB raporunda 

tarhı yapılmış olan vergi ve cezalar ve buna ilişkin olarak tahakkuku yapılacak 

gecikme faizleri veya tum bu tarh edilecek vergi ve cezalar ile bunkara 

tahakkuku yapılacak gecikme zamlarının toplam tutarı kadar teminat verilmesi 

şartıyla, halinde, teminat göstermemeleri halinde ise SMYİB kullanma 



100 

raporundan sonra, vergi dairesine ulaştırılan olumlu vergi incelemesi raporunun 

intikal etmesi halinde, veyahutta SMYİB kullanma raporları üzerine yapılan 

tahriyatların %95 ve daha fazlasının nihai yargı kararlarıyla terkin edilmesi 

durumunda, iade işlemleri yerine getirilecektir. 

5.5 Hızlandırılmış KDV İade Sistemi 

5.5.1 Hızlandırılmış iade sistemi uygulaması kapsamına giren mükellefler 

Hızlandırılmış İade Sertifikası (HİS) verilecek mükellefler 2014 yılında 

yayımlanmış olan KDVUGT C/1 kısmında belirtimiş olan ve aşağıda 

açıklamları belirtilmiş olan şartları bulunduran mükelleflerin gerekli evrakları 

hazırlayarak başvuru yapmaları halinde kendilerine verilecektir.  

• Başvuru yapacakları tarihten önce beş yıl kesintisizi  vergilendirme döneminde 

vergi mükellefi olmaların önceki son beş takvim yılı itibarıyla vergi 

mükellefiyetinin bulunması, 

• Başvuru yaptıkları tarihten önceki son vergilendirme dönemine göre vermiş 

oldukları yıllık beyannamesinin ekler bölümünde bildirilimiş olan bilanço ve 

gelir tablosuna göre; 

• Bilançonun aktif bölümünün kümulatif toplamı 200 milyon  TL, 

• Bilançoda gözüken  Maddi duran varlıklarının net değerinin 50 

milyon TL, 

• Öz sermaye toplamının 100 milyon TL, 

• İlgili dönemde bulunan net satış hasılatının 250 milyon TL, 

• olması, (sayılan bu dört koşundan en az üç tanesinin sağlanması) 

• Başvuru tarihinden önceki en son yıllık vergilendirme dönemine ait verilmiş 

olan muhtasar beyannamesinde gösterilen kişi sayının en az 250 kişi olması,  

• Başvuru tarihi itibariyle en son toplam beş vergilendirme yılı süresi içerisinde; 

• Defter ve belgelerin talep edildiği halde, mücbir sebep olmadığı halde 

verilmemesi veya vermekten kaçınmak, 

• Takvim yılı içerisinde verilmesi gereken vergi beyannamalerinin, 

vergilendirme dönemi içerisinde birden fazla dönem olarak 

verilmemesi veya verilmesinin aksatılması, (İdare tarafından tespit 
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edilmeden mükellef tarafından farkedilerek sonradan verilen 

beyannameler değerlendirmeye alınmaz) 

•  Özel esaslara Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge 

düzenlediğinden dolayı tabi edilmiş mükellefler ve daha sonra özel 

esaslara tabi tutulduktan sonra genel esaslara alınması, 

• Başvuru yapılacak tarih itibarıyla; 

• Özel Esaslara tabi olunacak durumların olmaması,  

• İdareye vadesi geçmiş Vergi borcu ve bunlara ait gecikme zammının 

olmaması (vergilerin tecil edilmiş olması bu şartın ihlali sayılmaz),  

His başvuru yapacak olan vergi mükellefleri durumlarını yukarıdaki 

açıklamalara göre değelendirmesini yaparak başvurusunu yapacaklardır. 

Mükellefler bu belgeleri hazırladıktan sonra bir dilekçe ile ilgili idareye 

başvurusunu yaparlar. İdare kendisine başvuru yapan mükellefin serti fikasını 15 

gün içinde sonuçlandırarak sertifikayı vergi mükellefine vermesi gerekecekdir.  

His sertifikasına başvuru yapan mükelleflerin başvuru tarihi itibariyle talep 

ettikleri ve sonuçlandırılmamış iade talepleri (IV/C-2) bölümdeki açıklamalar 

çerçevesinde değerlendirmesi yapılır.  

5.5.2 Hızlandırılmış iade sistemi uygulamasına göre iade taleplerinin yerine 

getirilmesi 

His sertifikasına sahip olan mükelleflerin vergi iade taleplerinin YMM raproru, 

vergi inceleme raporu veyahutta teminat gösterilmesi gibi herhangi bir kıstasa 

tabi tutulmadan iadelerinin yapılacağı, 26-04-2014 tarihinde yayımlanmış olan 

KDV Genel Tebliği’nin C/2 bendinde açıklanmıştır.  

His sertifikasına sahip mükelleflerin nakden iade talebi bulunduğunda, 

yapılacak incelemeler sonucunda herhangi  bir olumsuzluk tespit edilememesi 

halinde, raporun tamamlanma tarihinden itibaren beş iş günü içinde talep 

edilmiş olan iade mükellefin hesaplarına aktarılır. Mükellef iade talebinde 

bulunmak için beyannamesini vererek ve bu beyannamede iade tutarlarını 

belirtecektir. Beyannamesini verdikten sonra iade için gerekli evrakları 

hazırlayarak bir dilekçe ile idareye iade talebi için başvuru yapar. Mükellefin 

iade için dilekçe verdiği tarih işlemlerin başlayacağı tarihtir. Mükellef için rapor 

hazırlanması başvuru dilekçesini verdiği andan itibaren başlayacaktır. Beş iş 
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günü hesaplaması başvuru tarihi itibariyle değil, başvuru tarihi itibariyle 

başlayanan raporun hazırlanıp sonucu çıkartılır. Çıkan sonuçta olumsuzluk 

tespit edilirse bu olumsuzlukların tamamlanması istenir. Mahsuben iadelerde ise 

iade işlemleri başvuru dilekçesinin verildiği tarih itibariyle başlar.  

Vergi dairesi kendisine iade talebinde bulunulurken ibraz edilmiş evrakları 

şeklen ve içeriğini kontrol eder. Bu kontrollerin sonucunda çıkan eksiklikler 

onbeş gün içinde mükellefin kendisine tebliğ edilir. Bu süreçte vergi dairesi 

iade işlemlerini yerine getirmeye devam eder. Mükellef kendisine 15 gün içinde 

tebliğ edilmiş eksikleri, kendisine tebliğ edilme tarihinden itibaren doksan gün 

içinde tamamlaması gerekmektedir. Mükellef bu süreçte hazırlıklarını 

tamamlayamazsa idareye başvuru yaparak üç ay ek süre alabilir. İdare kendisine 

süre uzatımı için başvuru yapan mükellefin başvuru gereceklerini inceleyerek 

uygun görmesi halinde üç ay ek süre talebilini onaylayabilir. Mükellef bu almış 

olduğu üç aylık süre içinde de evraklarını tamamlayamazsa, vergi idaresi iade 

işlemlerini yapar ama iade yaptığı dönemi incelemeye sevk eder. Vergi idaresi 

eksiksiklerin tamamlanma aşamasında iade yaparken olumsuz olarak eksik 

değerlendirilen iadenin tutarı kadar teminat veya teminat yerine geçen belge 

talep eder. Eğer mükellef eksik tutar kadar teminat veya teminat yerine geçen 

belgeyi vermezse, idare tarafından mükellefe verilmiş olan His sertifikasının 

iptal edilmesi işlemini yapar.  

İade talebine bulunan mükellefin, haklarında olumsuz rapor tutulmayıpta 

olumsuz tespit yapılmış mükelleflerden mal teslimi veya hizmet ifası aldığının 

ortaya çıkması halinde, mükellefe almış olduğu bu mal ve hizmetlerin Tebliğin 

(IV/E) maddesine istinadan ispatlaması istenir. Mükellef kendisinden istenen bu 

ispatı Tebliğin (IV/E) maddesine istinaden istenen evrak ve belgeleri 

hazırlayarak mal ve hizmet aldığının ispatını yapar. Eğer mükellef ilgili tebliğin 

ilgili maddesine istinaden mal ve hizmet alımını ispat edememesi halinde, idare 

haklarında olumsuz tespit yapılan mükelleflerden alınan mal ve hizmetlerin 

indirim ve iade listerinden çıkarılmasını talep eder. Eğer mükellef olumsuz 

tespit yapılan mükelleflerden aldığı KDV tutarlarını hesaplarında çıkarmaz ise, 

idareye KDV tutarının dört katı teminat veya teminat yerine geçen belge 

vermesi gerekmektedir. Teminat verilmediği takdirde bu dönem vergi 
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incelemesine gönderilir ve iade vergi inceleme raporunun sonucuna göre iade 

işlemi tamamlanır. 

5.5.3 Hızlandırılmış iade sistemi sertifikasının iptal edilmesi 

His sertifikası iptal edime durumları 26-04-2014 tarihinde yayımlanmış olan 

KDV Genel Tebliği C/3 bendinde açıkça belirtilmiştir. His sertifikası almış 

mükelleflerinin sertifikalarının nasıl iade edileceğini gösteren tebliğin C/3 

maddesindeki şartlar aşağıda belirtilmiştir.  Şartlarını kaybeden his sertifikasına 

sahip olan mükellefin, sertifikası iptal edildikten sonra kendisine hangi sebeple 

iptal ediliği yazılı olarak bildirimi yapılır. His sertifikası iptali edildiğinde ve 

iptal tebliğinin mükellefe yapıldığı zaman, mükellefin o an içinde talep etmiş 

oldukları ve iade süreci devam eden iadelerin yapılmasında, iade işlemleri 

sonuçlanana kadar Tebliğin (IV/C-2) bölümünde yazan hükümler sertifkası iptal 

edilen mükellef için uygulanmaz. 

• His sertifikası sahip mükelleflerin, his sertifikası alınması şartlarını belirleyen 

tebliğin ilgili maddesindeki sayı olarak belirtimiş olan asgari şartların, %25’i 

geçen azalmalar gerçekleştiğinde, mükellefe verilmiş olan his sertifikasının iptal 

işlemi yapılır. 

Sayısal şartların asgari tutarının %25’i geçen azalışların tespit edilmei süresi 

ise, yıllık verilen beyannamenin verildiği tarihi takip eden, iş sayısı şartlarında 

ise vergilendirme döneminin son ayı olan aralık dönemine ait verilen muhtasar 

beyannamesinin verildiği andan itibaren, on gün içinde durum tespiti yapılarak 

verilmiş olan his sertifikalarının iptali sağlanır. 

• b) His sertifikası sahibi mükellef, herhangi bir inceleme için kendisinden talep 

edilen, Defter ve belgeleri 213 sayılı VUK’ta belirtimiş olan kanuni süreleri 

içerinde teslim etmeyen veya teslim etmekten kaçınan mükellefin sertifikası, 

verilmiş olan sertifikanın sona erme tarihin geldiğinde verilmiş olan his 

sertifikası iptal edilir.  

• Vergi borcu bulunduğu ve vadesi geçtiği halde vergisini ödememiş mükelleflere 

bu durumun tespit edilmesi haline 6183 sayılı Kanunun 55nci maddesi 

uygulanarak ödeme emri tebliğ edilir. Eğer bu kanunun 56 ncı maddesi 

hükümlerine istinaden teminat veya teminat geçen belgeye bağlanması şartıyla 

ödeme emri gönderilerek tebliği yapılır. Kendisine tebliğ yapılan mükellef, 
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teblği edildiğin andan itibaren yedi gün içinde vergisini ödemesi gerekmektedir. 

Eğer mükellef yedi gün içinde vergisini ödemez ise, kendisine verilmiş olan his 

sertifikasının iptal işlemleri yapılır. 

Tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde ödenmesi istenen borçlar, 

sonuçlanmış yargı kararları ile borcun kaldırılması veya düzeltilmesi halinde, bu 

yargı kararının idareye ulaştığın andan itibaren,  bu borcun olduğu dönemde ve 

hala sonuçlanmamış iade işlemleri His sertifikası hakların kapsamında iade 

işlemleri yapılır.   

• His sertifikası sahibi mükellefin kendisi hakkında tutulmuş sahte belge veyahutta  

içeriği itibarıyla yanıltıcı belge kullanması ve düzenlemesi hakkında olumsuz 

rapor tutulması halinde, devam eden talep etmiş olduğu iade talepleri ve 

olumsuz rapordan sonra yapacağı tüm iade taleplerinde His sertifikası 

avantajından yararlanamaz ve hakkında düzenlenmiş olan his sertifikası iptal 

edilir.  

Kendisi hakkında olumsuz rapor tutularak his sertifikası iptal edilen mükellef, 

hakkında tutulmuş olan olumsuz rapordaki durumları mahkemeye taşıdığı ve 

mahkemeyi kazanması halinde iptal edilmiş olan sertifikası kendisine iade edilir 

ve his sertifikası avantajlarından yararlanmaya devam eder. Eğer açmış olduğu 

davayı kısmen kazanması halinde, his sertifikası almak için tebliği (IV/V/1) 

bölümünde açıklanmış olan şartlara sahip olması gerekmektedir.  

Hakkında dava açılmış olan his sertifkası sahibi mükellef, dava sonuçlanmadan, 

his genel şartlarını yerine getirerek özel esaslardan genel esaslara tabi olması 

halinde, genel esaslara geçtikten sonra, yirmidört ay içinde özel esaslara 

geçirtecek ve his sertifikasını iptal ettirecek işlemler yapmaması kaydıyla, 

mükellefe iptal edilmiş his sertifikası tekrar iade edilir. His sertifikası iade 

edildikten sonra dava kararının kesinleşmesi halinde yukarıdaki c bendinin 

ikinci bölümünde yapılmış olan açıklamalara göre his sertifikasının iptal edilip 

edilemeyeceği değerlendirmesi yapılır. 

• His sertifikası almış mükellefin, iade isteğinde bulunduğu vergilendirme 

dönemlerinden en az bir tanesi idare tarafından KDV açısından incelemesi 

yapılır. Bu inceleme hızlı ve seri bir şekilde sonuçlandırılır. İdare tarafından 

ivedi olarak yapılan bu inceleme sonucunda mükellefin talep ettiği ve haksız 
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olarak aldığı KDV iadesi, almış olduğu KDV iadesinin toplamının %5 ini aştığı 

takdirde kendilerine verilmiş his sertifikası iptal edilir. Düzenlenmiş olan bu 

rapor vergi dairesine ulaştıktan sonra, mükellefin beş yıl içinde sertifika alması 

yasaklanır. Mükellef bu beş yıl içinde sertifika talebinde bulunamaz bulunsa 

dahi kendisine sertifika verilmez(Aykar,2016:59).  

5.5.4 Hızlandırılmış iade sistemi hakkında diğer hususlar 

KDV iade işlemlerinin YMM Tasdik Raporuna istinaden yapılmasında, iadeye 

konu olan vergilendirme dönemi içerisinde yapılmış olan tam tasdik sözleşmesi 

varsa iadelerde üst sınır bulunmamaktadır. Vergilendirme dönemi içerisinde 

yapılmış tam tasdik sözleşmesi yok ise üst iade sınırı  01.01.2019 tarihi itibariyle 

695.000,00 TL’dir. Kanunun11/11-b maddesinde doğan iade işlemlerinin 

yapılmasında tam tasdik raporu olup omadığına bakılmaksızın iade üst sınırı 

01.01.2019 tarihi itibariyle 183.000,00 TL’dir. Vergilendirme dönemi yasal 

süresinde düzenlenmiş sektörel dış ticaret şirketlerinin 61. No.lu tebliğ 

kapsamında yapılacak iadelerinin, 01.01.2019 tarihi itibariyle 183.000,00 TL’yi 

geçmeyen iadeleri, iade talep edilen dönemde dış ticaret şirketi ortaklarından 

alınarak ihraç edilen mal bedellerine ilişkin olan KDV toplamı dikkate alınarak 

hesaplanması gerekmektedir. İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iadeler ise 

tam tasdik sözleşmesi yok ise, YMM raporuna göre üst iade sınırı 01.01.2019 

tarihinden itibaren, 1.391.000,00 TL’dir. 

5.6 Kdv İadesi Risk Analizi 

KDV mükelleflerinin, Ocak-2010 vergilendirme döneminden başlamak üzere 

KDV iade işlemleri talepleri elektronik ortamda alınması sistemine geçilmiş 

olup, belirtilen dönemden başlamak üzere, iade talep işlemlerinde istenen, 

İndirlecek KDV listesi, Yüklenilen KDV listesi, satış faturaları listesi, Gümrük 

Çıkış beyannameleri listesi, elektronik ortamda internet vergi dairesi 

sisteminden gönderimi yapılacaktır(Oktar,2017:667). 

Bu uygulamalar neticesinde, KDV iade talepleri ile ilgili olarak, vergi daireleri 

tarafından daha önce VEDOP üzerinden manuel olarak yapılan ve oldukça uzun 

zaman alan kontroller, Gelir İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanan, KDV İadesi 

Risk Analizi Projesi ile elektronik ortam üzerinden yapılmakta olup, 
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mükelleflerin elektronik ortam üzerinden internet vergi dairesi aracılığıyla 

göndermiş oldukları belgeler esas alınarak özet bir rapor şeklinde vergi 

dairelerinin kullanımına sunmaktadır.  

Bu kapsamda KDV mükelleflerinin tamamının KDV Kanunu’nun;  

• 9/1. maddesi ile Bakanlığa tanınan yetki kapsamında getirilen 

sorumluluk uygulamalarından, 

• 19/2. maddesine göre uluslararası anlaşmalarla getirilen istisna 

uygulamalarından, 

• 29/2. maddesi uyarınca indirimli orana tabi işlemlerden, 

• 32. Maddesinde sayılan istisna kapsamındaki işlemlerden 

Kaynaklanan KDV iade taleplerinde (Kanun (8/2) maddesi uyarınca fazla ve 

yersiz ödenen vergilerin iadesine yönelik talepler hariç) “İndirilecek KDV 

listesi”, “Yüklenen KDV listesi” ve “Satış faturaları listesi” ile iade için ibrazı 

istenilen durumlarda “Gümrük çıkış beyannameleri listesi” elektronik ortamda 

gönderilmesi gerekmektedir. 

KDV iadesi için ibraz edilmesi gereken ve şifre ile idarenin elektronik altyapısı 

üzerinden gönderilecek olan “Yüklenilen KDV” ve “İndirilecek KDV” 

listelerinin hazırlanması ve gönderilmesi ile alakalı olarak dikkat edilmesi 

gereken huşular aşağıda açıklanmıştır.  

• Yazarkasa fişleri veyahutta perakende satış fişleri VUK’da geçerli olan 

belgeler arasında sayılmıştır. Bu sebeple firmaların almış oldukları yazarkasa ve 

perakende satış fişleri gider evrakı olarak kabul edilmektedir. Firma yazarkasa ve 

perakende satış fişi ile almış olduğu giderler, VUK kabul edilen giderlernde ise bunu 

göndereceği yüklenilen KDV ve indirilecek KDV listelerine dahil eder. Eğer VUK’a 

göre gider sayılmayan gider ve harcamalar ise bunlara ait yazarkasa fişi ve perakende 

satış fişi yüklenilen ve indirilecek KDV listelerinde dikkate alınmayacaktır. 

• Alınmış olan gider belgeleri fatura düzenleme sınırını beliryen haddin altında 

kalsa dahi, listelere ayrı ayrı işlenecektir. 

Lakin VUK 219 ncu maddede yapılan açıklamalar istinaden, mükellefin işleri 

için alakalı olan bu belgeler, gider evrakı sayıldığı için muhasebe fişlerine ve 

ticari defterlere kayıtlarının yapılması gerekmektedir. Alınmış olan bu 
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belgelerin ticari defterelere 45 gün içerisinde kayıtlarının yapılması 

gerekmektedir(Vural,2015:569). 

Kayıtlarını muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve 

parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde; yazar kasa 

ve perakende satış fişlerinin adı geçen vesikalar aracılığıyla yasal kayıtlara 

intikal ettirilmesi halinde; her bir yazar kasa veya perakende satış fişinin ayrı 

ayrı listelere girilmesi yerine bu belgelerin kaydedildiği muhasebe fişi  (Mahsup 

fişi) primanota ve bordro bilgilerinin girilmesi yeterlidir.  

• Aynı mükelleften yapılan alımlar ile aynı mükellefe yapılan satışlar da bu 

listelere belge bazında ayrı ayrı girilecektir. 

• İmalat girdisi fazla olan mükellefler, stoklarını farklı yöntemlere göre takip 

etmeleri nedeniyle “Yüklenilen KDV Listesi” nin doldurulmasında sorunlarla 

karşılaşmaktadırlar. 

Yüklenilen KDV listesi, işlemin içerisine direk olarak gimiş olan KDV 

tutarlarının, bu işlemin kendisiyle ilgili olması şartıyla genel gider ve 

amortismana tabi iktisadi kıymetler (ATİK) nedeniyle yüklenilen vergilerin 

doğruluğunun tespiti amacıyla alınmaktadır. 

Yüklenilen KDV listesinin “Bünyeye Giren Mal ve/veya Hizmetin KDV’si” 

sütunu ile istenen bilgi, iade talebine konu işlemin bünyesinde yer alan 

hammadde, yardımcı madde, mal ve malzeme gibi girdilerle ilgili olarak 

yüklenilen vergilerin doğruluğunun tespitine yöneliktir. Aynı zamanda tek belge 

ile temin edilen girdilerin birden çok iade hakkı doğuran işlemde kullanılması 

ve aynı belgenin farklı işlemler için verilen “Yüklenilen KDV Listeleri” ne 

dâhil edilmesi durumunda bu belgeye istinaden iadesi istenilen KDV tutarının 

belgede yer alan tutarı aşıp aşmadığı da kontrol edilmektedir.  

Dolayısıyla, iade talebinde bulunan mükelleflerin farklı stok takip yöntemleri 

izlemesinin bu sütunun doldurulmasında bir önemi bulunmamakta olup, bu 

durumda da “Yüklenilen KDV Listesi” elektronik ortamda gönderilecektir. 

Ayrıca yukarıda belirtilen imalatçılar da dâhil olmak üzere iade talep eden 

mükellefler, iade için istenen durumlarda, “Yüklenilen KDV Tablosu”nu 

önceden olduğu gibi doğrudan vergi dairelerine vermeye devam edeceklerdir. 
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• İade talebi isteğine bağlı olarak, ibrazı edilmesi gereken ve bu listelerin 

dışında kalmış olan diğer belgelerin önceden olduğu gibi vergi dairesine doğrudan 

intikal ettirilmesi gerekmektedir. 

• Elektronik ortamda alınan indirilecek ve yüklenilen KDV listeleri ile satış 

faturaları listesinin, ayrıca kâğıt ortamında verilmesine gerek yoktur. Elektronik 

ortamda verilen söz konusu belgelerin, E-beyanname uygulamasında KDV 

beyannamesi ekinde verilmesine de gerek bulunmamaktadır. 

• Mükelleflerce E-beyanname ile talep edilen iadelerde, beyanname ekinde 

aranan ekler için sistemin otomatik olarak sunduğu “KDV İade Talebine İlişkin 

İnternet Vergi Dairesi Liste Alındısı” sistem basılı olarak alınarak mükellefin idareye 

elden vereceği KDV iade talep dilekçesine eklenir. 

İade işlemlerinin tamamlanması için, vergi dairesi muhasebe servisinde 

düzenlenecek muhasebe fişlerine, iade almak için ibraz edilen ve elektronik 

ortamda gönderilmiş olan liste ve evrakların tamamı eklenmesi yerine, 

gönderilmiş olan listelerin,  idarenin elektronik alt yapısına kayıt edildiğini 

gösteren, “İnternet Vergi Dairesi Liste Alındısı ”nın çıkı alınarak eklenmesi 

yeterli olacaktır(Vural,2015:569). 

• KDV iade taleplerinin, elektronik ortamda gönderilenler de dâhil, iade için 

aranan tüm belgelerin vergi dairesine ibraz edildiği tarih itibariyle geçerlilik 

kazanacağı tabiidir. Belge eksikliği ya da belgelerin muhteviyatındaki eksiklikler 

nedeniyle yapılamayan mahsuben iade taleplerinde, 95 Seri No.lu KDV Genel 

Tebliğinin (1,2.) numaralı bölümündeki açıklamalar çerçevesinde işlem yapılacaktır. 

• Vergi daireleri, mükelleflerin iade taleplerini, iade için gerekli belgelerin 

tümü ve sistem tarafından üretilen “KDV İade Kontrol Raporu” çerçevesinde 

değerlendirerek, ilgili KDV Genel Tebliğlerinde belirlenen usul ve esaslara göre 

sonuçlandıracaktır. 

• Bu listelerin doldurulmasında uyulacak kurallara, “İnternet vergidairesi” 

üzerinden ulaşılması mümkündür. 

Bu kapsamda; belirlenen iade listelerini elektronik ortamda gönderen 

mükellefler aynı listeleri tekrar kâğıt ortamında vergi dairesine 

vermeyeceklerdir. Ancak, mükellefler elektronik ortamda İnternet Vergi 

Dairesinden gönderdikleri listelere ilişkin olarak İnternet Vergi Dairesince 

oluşturulan “KDV İade Talebine İlişkin İnternet Vergi Dairesi Liste Alındısını 
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ve ilgili KDV Genel Tebliğlerinde belirlenen KDV iadesi işlemlerine esas teşkil 

edecek diğer belgeleri iade talep dilekçesi ekinde vergi dairesine vermek 

zorundadırlar. Bu belgelere istinaden Risk Analiz Merkezince KDV İadesi 

Kontrol Raporu oluşturulacaktır. Bu rapor, mükelleflerin listeleri yüklediği 

günü izleyen gün itibariyle ilgili vergi dairelerine gönderilecektir  

(Vural,2015:570-571) 
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6.  DERİ SEKTÖRÜNDE İHRACAT İSTİSNASI KAPSAMINDA KDV İADE 

UYGULAMASI 

6.1 Genel Bilgi 

Çalışmamda vergi kanunlarında bulunan istisnalardan, KDV istisnalarına ait 

detaylı bilgiler verildikten sonra, bu istisnalar içinde bulunan ihracatta KDV 

istisnası detaylı olarak incelemeleri yapılmış olup, hem bu konunun daha iyi 

anlaşılabilmesi için hemde ülkemizde hammadde ithalat oranı çok az olan 

tamamına yakınına kendi öz kaynaklarımız ile ihracatını yaptığımız ve bu 

sebeple sektör bazında cari açık vermeyen, tarihi geçmişi olan sektörlerden  

olan deri sektörüne yönelik olarak, istisna kapsamında  iade işlemleri ve 

muhasebe kayıtları yapılarak örnek bir uygulama yapılmıştır. Bu uygulama 

örneği yapılırken aynı zamanda ihracat istisnasından kaynaklanan iadelerde 

karşılaşılan sorunları kaldırmak veya en aza indirmek için, en son 2014 yılında 

yayımlanmış olan KDVUGT’de daha önce yürürlükte olan tüm tebliğler ve 

uygulamalar kaldırılmıştır. KDVUGT kapsamında tüm tebliğler 

birleştirilmesine rağmen, hala iade işlemlerinde karşılaşılan sorunlara da 

değinilmiştir. 

İhracat işlemi ülkemiz ve diğer ülkeler için ekonomi kalkınmanın en önemli 

göstergesidir. Dünyada ekonomik olan gelişmiş olan ülkeler genellikle cari fazla 

vermektedir. Cari açık olduğunda finansman maliyetleri yükselmektedir ve 

ekonomik krizler yaşanmaktadır. İhracat aynı zamanda ülke içinde yapılacak 

üretimi artırmaktadır. KDV ülkemiz vergi gelirleri içinde önemli bir yer 

tutmaktadır. Ülkemizde yurtdışına yapılan ihracatlara bir çok destek 

verilmektedir. Bu desteklerden en önemlilerinden biride ihracatta KDV istisna 

uygulamasıdır.  

Dericilik sektörü yönetim bakımından hala geleneksel olan aile şirketleri 

tarafından yönetilmektedir. Dericilik sektörünün gelişmesi aynı zamanda 

ülkemizdeki hayvancılığın gelişmesi ilede orantılıdır. Son yıllarda ülkemizde 
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yaşanan canlı hayvan sıkıntısı ve karkas et ithalatına izin verilmesi sebebiyle, 

deri sektörünün ana girdisi olan hayvan derisinin azalması sebebiyle arz talep 

dengesi bozulmakta olup deri üretiminde sıkıntılar yaşanmaktadır. Deri 

sektörünün başka bir sıkıntısı ise diğer sektörlerde olduğu gibi, Çin’de yapılan 

deri üretimleridir. Deri sektörüne dış ülkeler ile rekabet edebilmesi için her 

sektöre verilen teşviklerden ziyade pozitif ayrımcılık yaparak ayrıca destek 

verilerek teşvik edilmelidir. Deri sektörünün gelişimi ile ülke hayvancılığın 

gelişimide aynı oranda gerçekleşmektedir. 

Ülkemizde deri sektörü 2017 yılında toplam 1.523.063,00 USD’lik ihracat 

yapmıştır. 2018 yılında bu ihracat rakamı 1.667.375,00 USD’ye çıkmıştır. Bu 

ihracatın yaklaşık olarak yüzde 40’lık kısmı Avrupa Birliği ülkelerine 

yapılmıştır. 2018 yılında ülkemizde ki ihracat tutarımız 168.000,00 USD’dir. 

2018 yılında deri ihracatının Ülkemizin toplam İhracatı içindeki payı %1’e 

tekabül etmektedir. Deri sektörü girdi olarak kendi ülkemizin iç kaynaklarını 

kullandığı ve ayrıca yurtdışına ihracatı yapılan ayakkabı gibi deri kullanan 

sektörlerin içinde ayrıyeten hammadde olarakta bulunmakta ve bu sebeple 

ihracat içindeki payı dahada yüksek olmaktadır. 2017 ve 2018 yılında 

İhracatcılar Birliği’nin yayımlanmış olduğu deri sektörüne ait, hangi ülkelere  ne 

kadar ihracat yapıldığına dair ihracat rakamları tablosu aşağıdaki gibidir.  
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Şekil 7.1: İTKİB 2017-2018 Yılları Deri Sektörü İhracat Tablosu 

Kaynak:İTKİB ihracat rakamları Link: ( https://www.itkib.org.tr/Home/KbDownload/deri-ihracat-

degerlendirme-notu-aralık-2018 31.05.2019  E.T.31.05.2019) 

6.2 Deri Sektöründe Uygulama Örneği 

Deri sektörüne yönelik olarak yapılacak KDV ihracat istinası uygulaması örnek 

bir işletme üzerinden yapılacaktır. 

https://www.itkib.org.tr/Home/KbDownload/deri-ihracat-degerlendirme-notu-aralık-2018
https://www.itkib.org.tr/Home/KbDownload/deri-ihracat-degerlendirme-notu-aralık-2018
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ZXY Deri Pazarlama Anonim Şirketi Bursa ilinde, deri imalatı ve pazarlaması 

ile uğraşan bir firmadır. ZXY Deri Pazarlama Anomin Şirketi çalışmamızın 

bundan sonraki bölümlerinde ZXY Deri A.ş. olarak adlandırılacaktır. ZXY Deri 

A.ş. bir aile işletmesidir. Babalarının eski geleneksel olarak başladıkları deri 

işini, kendileri Deri Organize Sanayi bölgesinde fabrikasyon olarak 

yapmaktadırlar. Dört kardeş olarak yürüttükleri faaliyetlerinde, kardeşlerden 

biri Anadolu ve Trakya’da hayvancılığın olduğu yörelerde kesim yapan 

köylüden ve hayvan kesimi yapan mezbahalardan ham derilerin toplanması ile 

uğraşmaktadır. İkinci kardeş ise, fabrikada durarak, gelen ham derilerin 

saklanması, tabaklanması, işlenmesi üretimlerinin tamamlanarak, paketlenmesi 

ve akabinde yurtiçi ve yurtdışı müşterilere sevkiyatını sağlamaktadır. Üçüncü 

kardeşe ise idari işlemler devredilmiş olup, bu kardeş fabrikanın muhasebesel ve 

finansal süreçlerini yönetmektedir. Dördüncü kardeş ise yurtdışı ve yurtiçi 

piyasalarda müşteri takibi, siparişlerin alınması, sevkiyatlarının yapılması 

süreçlerini yönetmektedir. Bundan sonraki başlıklarda bu dört kardeşin sahibi 

olduğu ZXY Deri A.ş. üzerinden KDV ihracat istinsa uygulaması sürecini, 

sorunlarını ve muhasebesel kayıtlarını göstereceğiz. 

6.2.1 İhracat satışları ve muhasebe kayıtları 

ZXY Deri A.ş. firmasının yurtdışına doğrudan mal teslimi olrak yapmış olduğu 

ihracatlar aşağıdaki gibidir.  

•  ZXY Deri A.ş. firması yurtdışında mukim bulunan Trukem LTD firmasına  

22.04.2019 tarihinde VKT2019000000074 seri nolu fatura ile 3.492,20 USD 

değerinde İşlenmiş Ham Deri ihracatını mal muabili ihracat yöntemi ile 

yapmıştır. Yapılmış olan bu mal gümrükten 28-04-2019 tarihinde gümrük 

sınırından çıkmış ve intaç tarihi 28-04-2019 tarihidir. Bu malın bedeli 

22.05.2019 tarihinde ZXY Deri A.ş. firmasının banka hesabına gelmiştir. 

Bu işlemin muhasebe kayıtları aşağıdaki gibidir. 

Mal Mukabili Yapılan İhracatın Satış Muhasebe kaydı  

Yapılmış olan ihracatın muhasebe fatura kesim tarihine göre değil, malın 

gümrükten çıktığı intaç tarihi adlandırılan tarihte KDV’ye tabi olduğundan 

dolayı muhasebe kayıdı 28.04.2019 tarih ve o günkü USD kuru üzerinden 

yapılacaktır 
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____________________28/04/2019______________________________________ 

120.  ALICILAR HESABI      

120.01  Yurtdışı Alıcılar Hesabı     

120.01.001 Trukem LTD     20.685,35 

601.  YURTDIŞI SATIŞLAR 

601.01. Yurtdışı Direk İhracat Satışları 

601.01.001  İşlenmiş Ham Deri İhracatları                20.685,35 

____________________________________________________________________ 

 

 Gelen İhracat Bedelinin Muhasebe Kaydı 

 

____________________22/05/2019______________________________________ 

102.  BANKALAR HESABI      

102.01  A Bankası Hesabı     

102.01.001 Usd Hesabı         21.101,62 

    120. ALICILAR HESABI     

    120.01  Yurtdışı Alıcılar Hesabı   

    120.01.001 Trukem LTD                 21.101,62 

______________________/__/__________________________________________ 

 

Yapılan ihracatın bedeli geldiğinde kurlar yükseldiğinden dolayı ZXY firmasının 

416,27 TL kur farkı geliri olmuştur. Bu kur farkı gelirinin muhasebe kaydı aşağıdaki 

gibidir. 

 

____________________28/04/2019______________________________________ 

120.  ALICILAR HESABI      

120.01  Yurtdışı Alıcılar Hesabı     

120.01.001 Trukem LTD        416,27 

 646. KAMBİYO KARLARI 

 646.01. Yurt Dışı Müşteriler Kur Farkı         416,27 

______________________/__/__________________________________________ 

 

•  ZXY Deri A.ş. firması yurtdışında mukim bulunan MITRA LTD firmasına  

22.04.2019 tarihinde VKT2019000000073 seri nolu fatura ile 8.118,28 USD 

değerinde İşlenmiş Ham Deri ihracatını akretifli ödeme şeklinde ihracat 

yöntemi ile yapmıştır. Yapılmış olan bu mal gümrükten 28-04-2019 tarihinde 

gümrük sınırından çıkmış ve intaç tarihi 28-04-2019 tarihidir. Bu malın 

akretidif vadesi olan 22.05.2019 tarihinde ZXY Deri A.ş. firmasının banka 

hesabına gelmiştir. 

Akretidifli Ödeme Şeklinde Yapılan İhracatın Satış Muhasebe kaydı 

Yapılmış olan ihracatın muhasebe fatura kesim tarihine göre değil, malın 

gümrükten çıktığı intaç tarihi adlandırılan tarihte KDV’ye tabi olduğundan 
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dolayı muhasebe kayıdı 28.04.2019 tarih ve o günkü USD kuru üzerinden 

yapılacaktır. 

____________________28/04/2019______________________________________ 

120.  ALICILAR HESABI      

120.01  Yurtdışı Alıcılar Hesabı     

120.01.002 Mıtra LTD     48.087,00 

601.  YURTDIŞI SATIŞLAR 

601.01.  Yurtdışı Direk İhracat Satışları 

601.01.001   İşlenmiş Ham Deri İhracatları              48.087,00 

 

____________________________________________________________________ 

 

Gelen İhracat Bedelinin Muhasebe Kaydı 

 

____________________22/05/2019______________________________________ 

102.  BANKALAR HESABI      

102.01  A Bankası Hesabı     

102.01.001 Usd Hesabı        49.054,71 

    120. ALICILAR HESABI     

    120.01  Yurtdışı Alıcılar Hesabı   

    120.01.002 Mıtra LTD               49.054,71 

______________________/__/__________________________________________ 

 

Yapılan ihracatın bedeli geldiğinde kurlar yükseldiğinden dolayı ZXY firmasının 

416,27 TL kur farkı geliri olmuştur. Bu kur farkı gelirinin muhasebe kaydı aşağıdaki 

gibidir. 

 

____________________28/04/2019______________________________________ 

120.  ALICILAR HESABI      

120.01  Yurtdışı Alıcılar Hesabı     

120.01.002 Mıtra LTD        967,71 

 646. KAMBİYO KARLARI 

 646.01.Yurt Dışı Müşteriler Kur Farkı          967,71 

 

_____________________/__/__________________________________________ 

 

6.2.2 İhraç kayıtlı yapılan satışlar ve muhasebe kayıtları 

ZXY Deri A.ş. firmasının yurtiçinde faaliyet gösteren firmalara, yurtdışına ihraç 

edilmesi kaydıyla yaptığı satışlar aşağıdaki gibidir.  

ZXY Deri A.ş. firması yurtiçinde mukim bulunan Kron Deri Teks. San. Ve Dış 

Tic. Ltd. Şti firmasına 03.04.2019 tarihinde VKT2019000000057 seri nolu 

fatura ile 400.036,56 TL + 32.002,92 TL KDV değerinde olan İşlenmiş Ham 

Deri teslimini ihraç kayıtlı olarak yapmıştır. Bu malları ihraç kayıtlı olarak 

teslim alan Kron Deri Teks. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti bu malları yine aynı 
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tarihte 19343100EX082933 GÇB nolu gümrük çıkış beyannamesi ile yurtdışına 

satışını yapmıştır. İlgili gümrük çıkış evraklarını ZXY Deri A.ş. firmasına 

teslim etmiştir.   

İhraç kayıtlı olarak satışı yapılan malların muhasebe kayıtları aşağıdaki gibidir.  

____________________03/04/2019______________________________________ 

120.  ALICILAR HESABI      

120.02  Yurtiçi Alıcılar Hesabı     

120.02.001 Kron Deri Teks. San. Dış Tic. Ltd.  400.036,56 

 

192  DİĞER KDV HESABI 

192.01  İade Alınacak KDV Hesabı 

192.01.002 İhraç Kayıtlı Satışlar KDV Hesabı     32.002,92 

  600. YURTİÇİ SATIŞLAR 

600.01. Yurtdışı Satışlar Hesabı 

600.01.001  İhraç Kayıtlı Mal Satışları                           400.036,56 

 

391.  HESAPLANAN KDV 

391.01  %8 KDV’li Satışlar 

391.01.001 İhraç Kayıtlı Satış KDV                    32.002,92 

____________________________________________________________________ 

 

 

ZXY Deri A.ş. firması yurtiçinde mukim bulunan Kron Deri Teks. San. Ve Dış 

Tic. Ltd. Şti firmasına 18.04.2019 tarihinde VKT2019000000072 seri nolu 

fatura ile 361.213,28 TL + 28.897,06 TL KDV değerinde olan İşlenmiş Ham 

Deri teslimini ihraç kayıtlı olarak yapmıştır. Bu malları ihraç kayıtlı olarak 

teslim alan Kron Deri Teks. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti bu malları yine aynı 

tarihte 19343100EX096433 GÇB nolu gümrük çıkış beyannamesi ile yurtdışına 

satışını yapmıştır. İlgili gümrük çıkış evraklarını ZXY Deri A.ş. firmasına 

teslim etmiştir.   

İhraç kayıtlı olarak satışı yapılan malların muhasebe kayıtları aşağıdaki gibidir.  
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____________________18/04/2019______________________________________ 

120.  ALICILAR HESABI      

120.02  Yurtiçi Alıcılar Hesabı     

120.02.001 Kron Deri Teks. San. Dış Tic. Ltd.  361.213,28 

 

192  DİĞER KDV HESABI 

192.01  İade Alınacak KDV Hesabı 

192.01.002 İhraç Kayıtlı Satışlar KDV Hesabı  28.897,06 

600.  YURTİÇİ SATIŞLAR 

600.01. Yurtdışı Satışlar Hesabı 

600.01.001  İhraç Kayıtlı Mal Satışları                              361.213,28 

 

391.  HESAPLANAN KDV 

391.01  %8 KDV’li Satışlar 

391.01.001 İhraç Kayıtlı Satış KDV                  28.897,06 

 

____________________________________________________________________ 

 

ZXY Deri A.ş. firması yurtiçinde mukim bulunan Kron Deri Teks. San. Ve Dış 

Tic. Ltd. Şti firmasına 30.04.2019 tarihinde VKT2019000000077 seri nolu 

fatura ile 423.565,01 TL + 33.885,20 TL KDV değerinde olan İşlenmiş Ham 

Deri teslimini ihraç kayıtlı olarak yapmıştır. Bu malları ihraç kayıtlı olarak 

teslim alan Kron Deri Teks. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti bu malları yine aynı 

tarihte 19343100EX108318 GÇB nolu gümrük çıkış beyannamesi ile yurtdışına 

satışını yapmıştır. İlgili gümrük çıkış evraklarını ZXY Deri A.ş. firmasına 

teslim etmiştir.   

İhraç kayıtlı olarak satışı yapılan malların muhasebe kayıtları aşağıdaki gibidir. 

____________________30/04/2019______________________________________ 

120.  ALICILAR HESABI      

120.02  Yurtiçi Alıcılar Hesabı     

120.02.001 Kron Deri Teks. San. Dış Tic. Ltd.  423.565,01  

 

192  DİĞER KDV HESABI 

192.01  İade Alınacak KDV Hesabı 

192.01.002 İhraç Kayıtlı Satışlar KDV Hesabı    33.885,20 

600.  YURTİÇİ SATIŞLAR 

600.01.  Yurtdışı Satışlar Hesabı 

600.01.001  İhraç Kayıtlı Mal Satışları                            423.565,01 

 

391.  HESAPLANAN KDV 

391.01  %8 KDV’li Satışlar 

391.01.001 İhraç Kayıtlı Satış KDV                   33.885,20 

 

____________________________________________________________________ 
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6.2.3 Yüklenilen KDV’nin hesaplanması 

Yurtdışı Satışlar    : 68.772,35 TL 

Satışlar İçin Yüklenilen KDV (EK.8) :   5.353,25 TL 

Maksimum Alınacak KDV Tutarı   :   5.501,79 TL 

( Yurtdışı satışlar X %8) (EK.12) 

ZXY Deri A.ş. kendisinin yapmış olduğu direk ihracatlar, ihracat İstisnası 

kapsamına girmektedir. ZXY ihracat işlemine konu olan malların üretimini 

yaparken yurtiçinde veya yurtdışından yaptığı hammadde veya diğer girdiler 

için KDV ödemektedir. Yapmış olduğu üretimleri ihraç ettiği  için, destinasyon 

ilkesi gereği KDV tahsil edemediğinden dolayı malların üretiminde yüklendiği 

KDV üzerine kalmaktadır. KDV ihracat istisnası kapsamında ihracat yapmış 

olduğu ürünlerin içerisine girmiş olan yüklenilen KDV hesabını yaparak, 

nakden veya mahsuben iade talebinde bulunabilir. Üretimini yaptığı ve iade 

alacağı ihraç mallar için alacağı iadenin üst sınırı ihraç edilen malın tabi olduğu 

KDV oranı ile hesaplanacak tutarı geçemez. 

ZXY Deri A.ş.  2019/04 döneminde kendi adına mal kabulü ve aktetidif vadeli 

yapmış olduğu ihracatın toplamı 68.772,35 TL’dir. Yapmış olduğu bu ihracat 

için yüklenmiş olduğu KDV için iade alacağı üst sınır deri sektöründe KDV 

oranı %8 olduğu için alabileceği maksimum iade rakamı 5.501,79 TL’dir. ZXY 

Deri A.ş.’nin yapmış olduğu ihracatlardan dolayı alabileceği iade sınırı 5.501,79 

TL olduğu için, bu sınırı aşan yüklenmiş olan KDV’nin iadesini alamayacaktır.  

ZXY Deri A.ş.’nin 2019/04 döneminde yüklenmiş olduğu KDV’nin listesi 

EK.8’de hazırlanmıştır. ZXY Deri A.ş’nin EK.8’de gösterilen yapmış olduğu 

hesaplamalara göre 2019/04 döneminde yüklenmiş olduğu KDV’nin tutarı 

5.323,95 TL’dir. Yüklenilen KDV alınabilecek azami KDV iadesinden düşük 

olduğu için ZXY Deri A.ş. yüklenmiş olduğu KDV’nin tamanını alabilecektir.  

6.2.4 İhraç kayıtlı satışlardan dolayı KDV’nin hesaplanması 

Nisan Ayı İhraç Kayıtlı Satışlar  : 1.184.814,00 TL 

%8 Tecil Edilebilir KDV   :       94.785,12 TL 

ZXY Deri A.ş 2019/04 döneminde yurtiçi firmalara, 3065 sayılı kanun 

kapsamında ihraç edilmek üzere tesllim ettiği mallara kesmiş olduğu faturanın 
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toplamı 1.184.814, TL ve bu faturalara isabet eden ihraç kayıtlı olması 

sebebiyle tahsil edilemeyen KDV’nin tutarı 94.785,18 TL’dir. ZXY Deri A.ş. 

2019 döneminde kesmiş olduğu ihraç kayıtlı faturalardan dolayı iade alacağı 

KDV tutarı, faturada gösterilen ve tahsil edilemeyen KDV tutarı kadardır. İhraç 

kayıtlı faturalarda, normal ihracattaki gibi yüklenim yapılarak  iade alınacak 

KDV hesaplaması yapılmamaktadır. İhraç kayıtlı alan firma doksan gün içinde 

ihracatını yapmak zorundadır ve ihracat işlemi yapıldıktan sonra iade 

işlemlerinin yapılması için gerekli olan evrakları ihraç kayıtlı mal satan firmaya 

teslim eder.  

ZXY Deri A.ş.’nin ihraç kayıtlı olarak mal sattığı Kron Deri Ltd.Şti, ihraç 

kayıtlı malları süresi içinde ihraç ettiği için bu işlemlere ait KDV iade işlemleri 

yapılabilecektir. ZXY Deri A.ş. tecil edilmiş olan bu KDV’nin iadesini 

mahsuben veya nakden iade talebinde bulunabilir. ZXY Deri A.ş.’nin iade talebi 

yerine KDV beyannamesinde indirimler tablosundaki 107 nolu satıra kayıt 

ederek iade işlemine girmeden sadece indirim yoluyla bu KDV iade alacağını 

tahsil etmiş olur. ZXY Deri A.ş. iade hakkını mahsuben veya nakden iade 

yöntemiyle kullanacaktır. 

6.2.5  İade alınabilecek KDV’nin hesaplanması  

ZXY Deri A.ş 2019/04 döneminde yapmış olduğu ihracat ve ihracat kayıtlı 

satışlar için alabileceği KDV hesaplamaları yukarıda gösterilmiştir. ZXY Deri 

A.ş.’nin iade alabilmesi için KDV devrinin çıkması gerekmektedir. KDV 

ödemesi çıkar ise iadenin sadece ödeme tutarına isabet eden tutarı kadar 

alabilecektir. Bu bölümde toplam iade alınabilecek KDV iadesinin hesaplaması 

yapılacaktır. 

ZXY Deri A.ş.’nin kendi yapmış olduğu ihracatlardan dolayı alabileceği KDV 

iadesi 5.323,95 TL, ihraç kayıtlı satışlardan dolayı alabileceği KDV iade tutarı 

94.785,18 TL’dir. ZXY Deri A.ş.’nin 2019/04 döneminde alabileceği toplam 

iade tutarı 100.109,13 TL’dir. 

ZXY Deri A.ş.’nin 2019/03 döneminden 2019/04 dönemine devreden KDV 

tutarı 102.468,35 TL’dir. 2019 /04 döneminde indirilecek KDV tutarı ise 

422.039,57 TL’dir. ZXY Deri A.ş.’nin devreden ve 2019/04 dönemine ait KDV 

toplamı 524.507,92 TL’dir. ZXY Deri A.ş.’nin indirilecek KDV tutarı iade 
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tutarından fazla olduğu için, ZXY Deri A.ş. 2019/04 dönemine ait toplam 

100.109,13 TL tutarındaki iadesinin tamamını iade alabilecektir.  

Yukarıda detayları verilmiş olan KDV’nin 2019/04 dönemine ait aylık KDV 

Tahakkuk muhasebe kaydı aşağıdaki gibi yapılacaktır. 

____________________30/04/2019______________________________________ 

391.  HESAPLANAN KDV 

391.01  %8 KDV’li Satışlar 

391.01.001 İhraç Kayıtlı Satış KDV      94.785,18 

 

 

136  DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 

136.01  Vergi İdaresinden Alacaklar 

136.01.001 İhracat Yüklenilen KDV Alacağı      5.323.,95 

136.01.001 İhraç Kaydı Teslimler KDV Alacağı     94.785,18 

 

 

190.01  DEVREDEN KDV 

190.01  Devir Eden KDV Hesabı     424.398,79 

 

191.  İNDİRİLECEK KDV 

191.01  Y.içi Alım KDV’ler  

191.01.008 %8 İndirilecek KDV                    198.374,55 

191.01.018 %18 İndirilecek KDV                        223.665,02 

 

192  DİĞER KDV HESABI    

192.01  İade Alınacak KDV Hesabı 

192.01.002 İhraç Kayıtlı Satışlar KDV Hesabı       94.785,18 

 

190.01  DEVREDEN KDV 

190.01  Devir Eden KDV Hesabı              102.468,35 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

İhraç kayıtlı satışdan doğan iade alacağı, KDV beyannamesi 107 nolu satıra 

yazılarak indirim yoluyla tahsil edilecekse muhasebe kaydı aşağıdaki gibi 

olacaktır.  

____________________30/04/2019______________________________________ 

191.  İNDİRİLECEK KDV 

191.01  Y.içi Alım KDV’ler  

191.01.008 %8 İndirilecek KDV          94.785,18 

192  DİĞER KDV HESABI    

192.01  İade Alınacak KDV Hesabı 

192.01.002 İhraç Kayıtlı Satışlar KDV Hesabı    94.785,18 

____________________________________________________________________ 
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136 nolu hesaba atılarak takip edilen iade alacakları, nakden veya mahsube 

iadesi yapıldığında aşağıdaki muhasebe kayıtları yapılır. 

İade alacağının idareye bulunan 10.252,00 TL vergi borcuna mahsuben iade 

yapılması halinde; 

____________________30/04/2019______________________________________ 

 

361  ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR  

361.01  Sorumluluk Sıfatı ile Ödenecek Ver. 

361.01.001 Gelir Vergisi Kesinti Ödemeleri  10.252,00 

 

136  DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 

136.01  Vergi İdaresinden Alacaklar 

136.01.001 İhracat Yüklenilen KDV Alacağı      5.323.,95 

136.01.001 İhraç Kaydı Teslimler KDV Alacağı       4.928,05 

____________________________________________________________________ 

 

İade alacağının 10.252 TL’si mahsuben iadesi talep edildikten sonra, geri kalan 

kısmı nakit iade olarak talep edilmiştir. İdare gerekli incelemeleri yaparak 

10.07.2019 tarihinde nakit iade işlemini, iade talep eden firmanın banka 

hesabına göndermiştir. 

____________________10/07/2019______________________________________ 

 

102  BANKALAR HESABI  

102.01  TL Hesapları  

102.01.001 XXX Bankası TL Hesabı                89.857,13 

 

136  DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 

136.01  Vergi İdaresinden Alacaklar 

136.01.001 İhraç Kaydı Teslimler KDV Alacağı     89.857,13 

____________________________________________________________________ 

 

6.2.6  KDV beyannamesinin düzenlenmesi, indirilecek ve iade edilecek KDV’nin 

bildirilmesi  

ZXY Deri A.ş.’nin 2019/04 dönemine ait KDV beyannamesinin düzenlenmesi 

ve ilgili bölümlere gerekli iadele bilgileri aşağıda belirtilen şekilde girilecektir.  

2019/03 döneminden devreden 102.468,35 TL tutarındaki iade rakamı KDV 

beyannamesinin önceki dönem indirilecek KDV sütununa bilgileri girilir. 
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2019/04 dönemine ait olan indirilecek KDV, indirlecek KDV bölümüne, KDV 

oranlarına göre ayrılarak giriş işlemleri yapılır. 

2019/04 döneminde yapılan direk ihracatlar istisnalar bölümünde 8. Nolu bölüm 

olan “Tam İstisnalar Kapsamına Giren İşlemler” bölümünde 301 11/1a Mal 

İhracatı sütunu seçilerek buradaki “Teslim ve Hizmet Tutarı” yazan bölüme, 

ihracat tutarı olan 68.772,35 TL’yi, yanında bulunan “Yüklenilen KDV” 

sütununa ise bu ihracat ile yüklenilmiş olan 5.323,25 TL bilgisi girilecektir. 

2019/04 döneminde yapmış olduğumuz ihraç kayıtlı satışlarımız ise 

beyannamenin “İhraç Kaydıyla Teslimler” bölümüne “701-İhracatı Yapılacak 

Nihai Ürünlerin Kanunun 11/1-c Maddesi Kapsamında Teslimi” bölümünde 

bulunan ilgili KDV oranının olduğu sütuna 1.184.814, TL bilgisi girildikten 

sonra, karşısında otomatik olarak 94.785,18 TL’yi hesaplayacaktır. Devreden 

KDV’miz olması halinde ve 94.785,18 TL’yi iade almak istediğimizde tüm 

ihraç kaydı ile satmış olduğumuz mallar 2019/04 döneminde ihraç edildiği için 

“İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek” satırına 94.785,18 TL iade 

alacağımız tutarı girilmesi işlemlerini yaptıktan sonra, KDV beyannamesi iade 

alınacak, tescil edilecek ve sonraki döneme devredecek olan KDV’yi kendisi 

otomatik olarak hesaplamasını yapacaktır. 

Akabinde Katma Değer Vergisi Beyanamesi, elektronik beyanname yetkisi ile 

Maliye Bakanlığı’nın E-Beyanname sisteminden gönderilme işlemi yapılır. 

6.2.7  KDV iade dosyasında vergi dairesine teslim edilmesi gereken belgeler  

 Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan 60.Numaralı KDV sirküleri ile 

01.10.2010 tarihinden itibaren iade süreçlerinde teslim edilmesi gereken 

evrakların internet üzerinden gönderilmesi imkanını getirmiştir. 01.10.2010 

itibaren iadeler için evrak girişleri firmaya verilmiş olan sistem şifreleri ile 

internet ortamında gönderilecektir. 

KDV iade işlemleri için internet ortamından gönderilecek evraklar listesi ; 

6.2.7.1 İlgili dönem indirilecek KDV listesi     

İlgili iade talebinde bulunan dönemde, KDV beyannemesinde indirilecek KDV 

sütünunda toplamı verilen indirilecek KDV’nin detay listesi iade talep evrakları 

ekinde internet ortamında gelir idaresine gönderilmektedir. İndirilecek KDV 
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tablosu örneği EK.7’de gösterilmiştir. İndirilecek KDV listesinde Alış 

faturasının tarihi, seri ve sıra numarası, satıcının adı ve soyadı/Ünvanı, vergi 

kimlik numarası, alınan mal veya himetin cinsi, alınan mal veya hizmetin 

miktarı, KDV hariç tutarı, KDV’si, ve belgenin indirim hakkının kullanıldığının 

dönem bilgileri bulunmaktadır. 

6.2.7.2 Gümrük çıkış beyannameleri listesi 

İade talebinde bulununlan ihracatlara ait gümrük çıkış beyannameleri listesi 

elektronik ortamda idareye gönderilmektedir. Gümrük çıkış beyannmeler i listesi 

örneği EK.5’te gösterilmiştir. Gümrük çıkış beyannameleri listesinde, gümrük 

çıkış beyannamesi numarası, gümrük çıkış beyannamesi döviz cinsi,  ve gümrük 

çıkış beyannamesi toplam fatura tutarı bilgileri bulunmaktadır.  

6.2.7.3 İade talep edilen KDV hesaplama tablosu  

İade talebinde bulunurken, maksimum ne kadar KDV iadesi alacağını gösteren 

tabloyu elektronik ortamda idareye gönderilmektedir. Bu tabloda ihraç edilen 

mal veya hizmetin toplam tutarı, tabi olduğu KDV oranı ile hesaplaması 

yapılarak en fazla ne kadar KDV iadesi alacağı hesaplanmaktadır. Bu hesaplama 

tablosu EK.12’de örneği verilmiştir. Bu tabloda dönem, iade hakkı doğuran 

işlem türü, iade hakkı doğuran işlem bedeli, iadesi talep edilebilir azami vergi, 

işlem bünyesine doğrudan giren vergiler, genel imal ve idare giderlerinden iade 

hesabına verilen pay, atikler nedeniyle yüklenilen vergiden iade hesabına 

verilen pay ve yüklenilen KDV toplamı bilgileri bulunmaktadır.  

6.2.7.4 Yüklenilen KDV listesi 

İhracat yapıldığında yüklenmiş olduğumuz ve indiremediğimiz KDV’nin 

gösterildiği listenin hazırlanarak elektronik ortamda idareye gönderilmektedir. 

Bu tabloda yüklenmiş olduğumu ve indiremediğimiz yani ne kadar KDV iadesi 

alacağımızn hesaplandığı tablodur. Yüklenilen ve iade alınan KDV tutarı, ihraç 

edilen mal veya hizmetin olduğu KDV oranı ile yapılan hesaplamadan fazla 

olamaz. Elektronik ortamda gönderilen yüklenilen KDV listesi örneği EK.8’de 

verilmiştir. Bu listede alış faturasının tarihi, alış faturasının seri ve numarası, 

satıcının adı soyadı/ünvanı, satıcının vergi veya tc kimlik numarası, alınan mal 

veya hizmetin cinsi, miktarı, KDV hariç tutarı, bünyeye giren mal veya hizmetn 

KDV’si, ithalat ise gümrük giriş beyannamesi numarası, yüklenim türü, alış 
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faturasının indirime konu edildiğin KDV dönemi, belgenin yüklenildiği dönem 

bilgileri bulunmaktadır. 

6.2.7.5 İhracat satış faturaları listesi 

İlgili iade döneminde istisnaya tabi olan mal ve hizmet ihracatına ait satış 

faturaları listesi elektronik ortamda idareye gönderilmektedir. İhracat satış 

faturaları listesi Ek.6’da gösterilmiştir. Bu listede gümrük çıkış beyannamesi 

tescil numarası, ihraç edilen malın cinsi, ihraç edilen malın miktarı, ihraç edilen 

malın ölçü birimi kodu, satış faturasının tarihi, satış faturasının seri ve 

numarası, alıcının adı ve soyadı/ünvanı bilgileri bulunmaktadır. 

6.2.7.6 İhraç kayıtlı satış fatura listesi 

İlgili iade döneminde ihracatçı firmalara ihraç kaydı ile yapılan teslimelere  ait 

satış faturaları listesi elektronik ortamda idareye gönderilmektedir. İhraç kayıtlı 

satış faturaları listesi Ek.9’da gösterilmiştir. Bu listede  ihraç kayıtlı fatura 

tarihi, faturanın seri ve sıra numarası, ihraç kayıtlı teslim alan ihracatçının adı 

soyadı/ünvanı, ihracatçının vergi kimlik veya tc kimlik numarası, malın cinsi, 

miktarı, KDV’si, ihracatçı tarafından düzenlenen faturanın tarihi, gümrük çıkış 

beyannamesi tescil kodu ve miktar kodu bilgileri bulunmaktadır.  

6.2.7.7 İhraç kayıtlı satış gümrük çıkış beyannamesi listesi  

İhracat kayıtlı satışlara ait gümrük çıkış beyannameleri listesi elektronik 

ortamda idareye gönderilmektedir. İhraç kayıtlı satış gümrük çıkış beyanname 

listesi EK.10’da gösterilmiştir. İhraç kayıtlı satışlara ait gümrük çıkış 

beyannamesi listesinde, gümrük çıkış beyannamesi  tarihi, tescil numarası, Fob 

tutarı, çıkış kapısı, varış ülkesi, kapanma tarihi, malın cinsi, malın miktarı, 

İhracatçının ünvanı ve vergi numarası, ihracat faturasının tarihi ve numarası, 

imalatçının ünvanı ve vergi numarası, ihraç kayıtlı satış faturasnın tarihi ve 

numarası, ihraç edilen malın miktarı ve hesaplanan KDV bilgileri 

bulunmaktadır. 

Yukarıda sayılan bu listeler internet üzerinden idarenin sistemine girilme 

işlemleri yapılması gerekmektedir. Sisteme bu bilgiler girildikten sonra iadenin 

yapılacağı iade türü seçilerek evrak giriş işlemleri tamamlanır. Evrak giriş 

işlemleri tamamlandıktan sonra evraklarımız idare bulunan , iademiz ile 

ilgilenen memurun sistemine gitmektedir. Memurun kabul etmesi ile evraklar 
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idarenin otomasyonunda kontrole tutulmaktadır. Bu kontrol sonucunda KDV 

risk raporu çıkmaktadır. Çıkan bu raporda eksiklikler bulunuyor ise eksiklikler 

tamamlanır veyahutta idarenin başka istediği evraklar hazırlanıp teslim 

işleminin yapılması ile iade işlemleri başlamış olacaktır.  
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7.  SONUÇ VE ÖNERİLER  

İhracat ülkelerin ekonomik gelişim ve toplumun refah seviyesinin 

yükseltilmesini gösteren en önemli göstergelerden biridir. İhracat ülke 

ekonomileri için birçok sayısız yararlar sağlayan bir organizasyondur. Ülkeler 

arası ekonomik rekabet ve rekabet şartları yıldan yıla artmaktadır. Ülkeler bu 

yarışta yer almak için en önemli organizasyon olan ihracat için birçok destek ve 

teşvik getirmektedir. Üretim yapanların pazar bulma için yaptıkları çalışmalara 

ülkelerde katıldığından dolayı çetin bir mücadele olmaktadır. İhracat ile ülkeye 

döviz girişi artmakta, ödemeler dengesi sağlanmakta, yapılan sanayileşme ve 

üretim hamleleri ile istihdam oranları artmaktadır. İhracat ekonomik gelişim ve 

rekabet ortamında çok önemli bir yer tuttuğu için ülkeler tarafından özellikle 

teşvik edilmektedir. 

Ülkemizde ihracatı teşvik yöntemlerinden biride KDV istisnasına tabi ederek, 

firmaların yüklendikleri KDV’nin iadesinin yapılmasıdır. KDV Kanununa tabi 

olarak yapılan iadeler, başladığı ilk günden itibaren ciddi sıkıntıların yaşandığı 

bir teşvik yöntemi olmuştur. KDV Kanunun çok kapsamlı olması,ve yeterli 

şekilde açıklayıcı olmaması sebebiyle, kanun tebliğ ve sirküler ile 

tamamlanmaya çalışılmıştır. Bazı zamanlar yayımlanmış olan tebliğ, hemen 

kendi arkasından yayımlanan başka bir tebliğ ile ortadan kaldırılmıştır. 2014 

yılında tüm tebliğler, karışıklıkların önüne geçmek ve işlem birlikteliği için tek 

tebliğte toplamak amacıyla 5035 sayılı kanun ile “Katma Değer Verigisi 

Uygulama Genel Tebliği” yayımlanmıştır. Bu tebliğ kendisinden önce 

yayımlanan tüm tebliğleri, yürürlükten kaldırılmıştır.  

Tezimde KDV Kanununda yer alan istisnalara değinilmiş olup, KDV istisnaları 

ile alakalı olarak kanun, yayımlanan tebliğler ve en son 2014 yılında 

yayımlanmış olan KDVUGT ile yapılan değişikliklere değinilmiştir. KDV 

Kanunu ve KDVUGT tebliğinde istisnalar kısmi istisna, tam istisna, indirimli 

oran, teknoloji geliştirme bölgeleri istisnası, kıyı ve sınır ticareti istisnası olarak 

bölümlere ayrılmıştır. İhracat istisnası tam istisna içinde kendisine yer 
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bulmuştur. İhracat istisnası kendi arasında mal ihracatı, hizmet ihracatı, ihraç 

kaydıyla teslim, dahilde işlem kapsamında teslimler olarak dört bölüme 

ayrılmıştır. Uygulama örneğimizde ihracat istisnası uygulaması, deri sektöründe 

faaliyet gösteren örnek bir firma üzeriden muhasebe kayıtları ve iade sürecine 

ilişkin konulara değinilmiştir. 

Gelir idaresi tarafından 2010 yılında başlayan süreçte, tüm iade süreçlerinin 

elektronik ortam üzerinden takip edilmesi sürecine geçilmiştir. Aradan dokuz 

yıl geçmesine rağmen hala teknolojik ve verim olarak istenene seviyeye 

gelememiştir. Elektronik sürece geçilmesine rağmen, süreç hala insan eksenli 

olarak yürümektedir. Tüm ihracat iade evrakları sistemden yüklenmesine 

rağmen, eksiklik yazıları ile satış faturaları veyahutta ihracat işleyişine ilişkin 

sistemde bulunan evraklar istenmektedir. İade sürecinde idare personelleri aynı 

veri tabanını kullanmalarına rağmen birbirleri ile iletişimleri yok denecek kadar 

az olmakta ve birbirleri arasındaki iletişimi, iadeyi talep eden firmanın işlerini 

takip eden sorumlu tarafından yürütülmektedir.  

Gelir idaresi iade sürecini yönetirken veya yeni tebliğler çıkarırken dürüst 

mükellefleri gözetmediğinden dolayı dürüst mükelleflerin iade süreçleri 

uzamakta ve mağdur olmaktadırlar. Firmaların istisna kapsamında almaya hak 

kazandıkları iadeler, firma açısından devlete verilmiş bir ödünç paradır. İade 

sürecinin gecikmesi firmalara işletme finansmanı için yük oluşturmaktadır. 

KDV esasen firmalar için getirdiği en büyük yüklerden biri finansman yüküdür. 

Firmalar mal alışlarında ödedikleri KDV, daha sonra mal satışı yaptıkları zaman 

tahsil veya istisna kapsamında iadeye hak kazandıklarında alabilmektedirler. 

Örnek olarak indirmli orana tabi işlem yapan ve imalat süreci uzun süren 

makine sanayi veya inşaat sektörü, dört beş seneye varan üretim süreci 

gerçekleştirmektedir. Üretim süreci devam ederken tüm alışlar için KDV 

ödenmektedir. Malın satışı dört beş sene olacağı için bu işlemler için ödenen 

KDV işletme için ciddi finansman bir yük olacaktır. Bu süreçte iade alınacak 

KDV enflasyon karşısında değerinide kayıp etmektedir. Diğer bir taraftan 

ülkemizde indirim olan istisnası 2016 yılına kadar her sene güncellenmesi 

sebebiyle 2016 yılında 20.600,00 TL’ye çıkması sebebiyle birçok küçük ve orta  

ölçekli firma indirimli oran sınırı sebebiyle yıllarca biriken bir devreden KDV 
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yükü ile karşı karşıya kalmışlardır. Bu oran 2017’de 10.000,00 TL ye düşmesine 

rağmen geçmişte firmalar üzerine tahsil edilemeyen KDV olarak kalmıştır.  

İhracat istisnası kapsamında iade sürecini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için 

getirilen tekonojik uygulamalar kendi sorunlarınıda beraber getirmiştir. 

Muhasebe programlarında, hesaplama yaparken program kuruş hanesi ondalık 

ayırımında 2 hane olarak ayırırken, idarenin kullanmış olduğu program ondalık 

ayırımında 6 hane olarak ayırmaktadır. Bu sebepten dolayı idarenin sitesine 

yapılan yüklemelerde kuruş hanesi ondalık ayırımı farklılığından dolayı sisteme 

yüklenen indirilecek KDV listesi, yüklenim KDV listesi veyahutta Satış 

faturaları listeleri gibi listelerde kuruş hanelerininde oluşan bir iki kuruşluk gibi 

uyumsuzluklar çıkmaktadır. Sisteme manuel olarak tekrar düzeltme veya 

idareden gelen eksiklik yazısına cevap verilerek sorunu çözümüne gidilirken, 

bazı idare şubeleri sistemden düzeltilmesini istemektedir. İşlem hacmi yüksek 

olan firmalar için bu kuruş hanesindeki ondalık uyumsuzluk sebebiyle ciddi 

sorunlar yaşamaktadır. Binlerce veya yüzbinlerce faturanın düzeltilmesi  

imkansız kalmakta ve fatura sayısı arttıkça aradaki kuruşların farkları büyük 

rakamlara çıkmaktadır. İşletmenin işlem hacmi küçük olsa dahi bu 

uyumsuzluktan dolayı sisteme yüklenenlere manuel müdahalesi gerekmektedir. 

Aynı zamanda sisteme yükleme yaparken idarenin teknolojik altyapısı sebebiyle 

yüklemeler 20 adet 20 adet olarak yapılmaktadır. İşlem hacmi yüksek olan 

firmalarda yüklemeler uzun sürmektedir. Bu işlemler yapılırken internet veya 

sistemsel sıkıntılar çıktığında işlem yarım kalmaktadır. İşlemlerin parça parça 

yüklenmesi takip ve zaman açısından kayıp oluşturmaktadır. Diğer bir 

teknolojik sorun ise e-arşiv e-fatura sistemine geçilmesi ile çıkmıştır. İdare 

memuru tarafından sistemden indirilecek veya yüklenilecek KDV sorgulaması 

yapıldığında 1.000,00 TL’ye kadar olan e-arşiv e-faturalar sistemden kontrolü 

yapılamamaktadır. Bu sebeple idare eksiklik yazısı ile bu e-arşiv ve e-faturaları 

istemektedir. Bu kontrol iade sürecini uzatmakta ve böyle basit bir işlem zaman 

olarak ek yük getirmektedir. 

YMM raporu ile İade talebinde bulununduğunda bile 150.000,00 TL tutarını 

aşan iadeler, denetim grup müdürlüğü bünyesinde bulunan müfettişlere tekrar 

denetim için gitmektedir. YMM ile asgari üç ay süren bu süreç, dosyanın 

müfettişe gitmesi veya eksiklik yazısı talep edilmesi bu süreci uzatmaktadır. 
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YMM ile anlaşması bulunmayan mükellefler, müfettiş incelemesi ile iade 

istedikleri zaman bu süre en az ortalama onsekiz ayı bulmaktadır. Sürenin 

uzaması finansal kriz ortamlarında mükelleflere artı bir yük olarak gelmektedir. 

Ödemesini yapmış olduğu KDV’nin ne kadar hızlı olarak iadesini alırsa, 

katlanmış olduğu finansal maliyetide azalmış olacaktır. 

Firma KDV iadesi için verdiği indirlecek KDV listesi veyahutta yüklenilen 

KDV listesinde, “sahte ve muhteviyatı ile yanıltıcı belge kullanımı” tutanağı 

tutulmuş veya başka bir sorunu olan bir firmaya yer verdi ise sistem bu firma 

sebebiyle iadede sorun çıkarmaktadır. Buna örnek olarak, hakkında tutanak 

tutulmuş bir firmadan KDV’si 1.000,00 TL olan ürün alındığında, alınan bu 

fatura yüklenilen listesinde gösterilmese dahi, idare bunun için izahat yazısı 

istemekte ve iade işlemi yaparken 1.000,00 TL’yi bloke etmektedir. Yüklenilen 

listede gösterilmeyen bir faturanın KDV’si indirilecek listede gösterildiği için 

iade yapılırken, konmuş olan bloke tutarı  düşülerek iade işlemleri 

tamamlanmaktadır. 

Mahsuben iade’nin, mahsup yapılacak alanların kısıtlı olması sebebiyle, 

mahsuben iadenin sınırlı olması ve kurumlar arası mahsup işlemleri için 

birlikteliğin sağlanaması ve talep işlemleri için ekstra zaman harcanması 

sebebiyle mahsuben iade talepleri yeterince kullanılmamakta ve nakden iadeye 

göre daha az tercih edilmektedir.    

KDV iade işlemleri yapılırken, geçmişten oluşan sebepler veya uygualamalar 

sebebiyle idare tarafından müşavir ve firmaya güvensizlik duyulmaktadır. İdare 

tüm iade kontrol ve takip sürecini kendi üzerine alarak müşavirler sadece evrak 

giren katip olarak değerlendirmektedir. Firmaları ise hep bir şüpheli olarak 

yaklaşmaktadır. Bu süreç dürüst olan mükelleflerin iade sürecini uzatmakta, 

müşavir ve firmanın idareye olan güvenini azaltmakta ve firma için ekstra bir 

finansman yükü oluşturmaktadır. 

KDV iade sürecini hızlandırmak için getirilen “Hızlandırılmış KDV Sisteminin” 

rakamsal olarak büyüklüklere göre verilmesi sebebiyle, küçük ve ortak ölçekli 

firmalar bunlardan yararlanamamış ve küçük ve orta ölçekli firmalara rekabet 

açısından haksız rekabet ortamı oluşturmuştur.  
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Mükellefin en doğal hakkı olan ve finansman olarak ağır bir yük olan KDV 

iadesinin, idare-müşavir-firma güven ortamının yeniden kurulması, idare ve 

piyasanın içinde olan müşavirler ile ortak dilin kurulması için eğitim ve 

organizasyonların yapılması, kullanılmakta olan teknolojik altyapının 

geliştirilerek sürecin daha verimli kullanılması, iade süreçlerinde piyasada 

yetişmiş ve yeterli uygulaması olan müşavirlerin sürece daha aktif ve verimli 

olarak dahil edilmesi, mahsuben iadenin kapsama alanının genişletilmesi 

indirimli oran iadelerinin sürecinin daha kısaltılması ve şeffaflaştırılması, iade 

sürecindeki bürokratik işlemlerin azaltılmasıyla  zamanında ve süratle yerine 

getirilmiş olacaktır. Zamanında yerine getirilen iade talepleri firmaların, rekabet 

gücünün artırmasıyla ülkenin ekonomik olarak kalkınmasına ve insanların 

refahının yükseltimesine çok büyük katkılar sağlayacaktır.  

Tezimde KDV ihracat istisnaları üzerine bir çalışma yapılmış olup,  örnek sektör 

üzerinden, KDV ihracat istisnasından doğan iadelerin uygulamaları ve 

muhasebe kayıtları yapılarak, süreç hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Bu 

çalışmayı yaparken örnek uygulamada mal ihracatında doğan iade uygulamaları 

üzerinden çalışma yapılmıştır. Hizmet ihracatı üzerine de ayrı bir çalışma 

yapılmasının faydalı olacağı kanaatindeyim.  
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EK.5. Gümrük Çıkış Beyannameleri Listesi 
  GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMELERİ LİSTESİ   

Sıra 

No 

Gümrük Çıkış Beyannamesi / 

ETGB Tescil Numarası 
GÇB / ETGB' deki Döviz Cinsi 

GÇB / ETGB' ye İlişkin 

Toplam Fatura Tutarı 

(Döviz Cinsinden)  

GÇB / 

ETGB 

1 XXXXXXXXXXX USD 3.492,20 GÇB 

2 XXXXXXXXXXX USD 8.118,28 GÇB 

 

EK.6. Satış Faturaları Listesi 

    SATIŞ FATURALARI 
LİSTESİ 

     

                    

Sır
a 

No 

Gümrük 
Çıkış 

Beyannames
i / ETGB 
Tescil 

Numarası 

İhraç Edilen 
Malın Cinsi 

İhraç 
Edilen 
Malın 

Miktarı 

İhraç Edilen Malın Ölçü 
Birimi Kodu 

Satış 
Faturasını

n Tarihi 

Satış 
Faturasını

n Serisi 

Satış Faturasının 
Sıra No'su 

Alıcının 
Adı-

Soyadı / 
Ünvanı 

GÇB 
/ 

ETG
B 

1 
XXXXXXXX

X 
41071119000
0 

203,42
5 

MTK 22.04.2019   
VKT201900000007

4 
TRUEKE
M 

GÇB 

2 
XXXXXXXX

X 
41071119000
0 

306,35 MTK 22.04.2019   
VKT201900000007

3 
MITRA GÇB 
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EK.7 İndirilecek Kdv Listesi 
      İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ       

Sı
ra 
N
o 

Alış 
Fatur
asının 
Tarihi 

Alış 
Fatur
asının 
Serisi 

Alış 
Faturasını

n Sıra 
No'su 

Satıcının Adı-Soyadı / Ünvanı 

Satıcının 
Vergi Kimlik 
Numarası / 
TC Kimlik 
Numarası 

Alınan Mal ve/veya Hizmetin Cinsi 

Alınan 
Mal 

ve/veya 
Hizmetin 
Miktarı 

Alına
n Mal 
ve/ve

ya 
Hizm
etin 
KDV 
Hariç 
Tutar

ı 

KDV'
si 

GG
B 
Te
sci
l 

No'
su 
(Al
ış 
İth
ala
t 

İse
) 

Belge
nin 

İndiri
m 

Hakkı
nın 

Kulla
nıldığ
ı KDV 
Döne

mi 

K
D
V 
Or
an
ı 

1 
03.04.
2019 

 E 34907453 
XXXXXXX    XXXXXXXXX 

55444564658 DIŞARIDAN SAĞLANAN YEMEK GİDERLERİ 1  81,02 6,48   
20190

4 
0,
08 

2 
04.04.
2019 

E 
26306 

XXXXXXX    XXXXXXXXX 
3884466498 G.YÖN.OTEL KONAKLAMA GİDERLERİ 1  

259,2
6 

20,7
4 

  
20190

4 
0,
08 

3 
04.04.
2019 

E 
275479 

XXXXXXX    XXXXXXXXX 
35425567386 HAMDERİ 

17840 
KİLOGRA

M 

112.3
92,00 

8.99
1,36 

  
20190

4 
0,
08 

4 
04.04.
2019 

E 
34907454 

XXXXXXX    XXXXXXXXX 
55444564658 DIŞARIDAN SAĞLANAN YEMEK GİDERLERİ 1  

104,1
7 

8,33   
20190

4 
0,
08 

5 
04.04.
2019 

E AAA20190
00227123 

XXXXXXX    XXXXXXXXX 
6244435354 G.YÖNETİM DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLERİ 2  

599,7
5 

58,1
5 

  
20190

4 
0,
08 

6 
04.04.
2019 

E BRS20190
00007915 

XXXXXXX    XXXXXXXXX 
5954539462 İŞLETME MALZEME ALIŞLARI 1 ADET 

135,0
0 

10,8
0 

  
20190

4 
0,
08 

7 
04.04.
2019 

E 
ODK20190
00000210 

XXXXXXX    XXXXXXXXX 
6344322555 KROMLU DERİ 

51719 
SQFT 

232.3
95,05 

18.5
91,6

0 
  

20190
4 

0,
08 

8 
04.04.
2019 

E 
SEF20190
00004559 

XXXXXXX    XXXXXXXXX 
7364466655 

DIŞARIDAN SAĞLANAN YEMEK 
GİDERLERİ,G.YÖNETİM DIŞ. SAĞ.YEMEK 
GİDERLERİ 

1 ,1  
2.606

,80 
208,

54 
  

20190
4 

0,
08 

9 
08.04.
2019 

E 
ODK20190
00000216 

XXXXXXX    XXXXXXXXX 
6344322555 KROMLU DERİ 

49236,80 
SQFT 

220.6
74,41 

17.6
53,9

5 
  

20190
4 

0,
08 

1
0 

09.04.
2019 

E 
ODK20190
00000218 

XXXXXXX    XXXXXXXXX 
6344322555 KROMLU DERİ 

42953 
SQFT 

195.0
88,23 

15.6
07,0

6 
  

20190
4 

0,
08 

1
1 

10.04.
2019 

E 
SEF20190
00004808 

XXXXXXX    XXXXXXXXX 
7364466655 

DIŞARIDAN SAĞLANAN YEMEK 
GİDERLERİ,G.YÖNETİM DIŞ. SAĞ.YEMEK 
GİDERLERİ 

1 ,1  
2.641

,40 
211,

31 
  

20190
4 

0,
08 

1
2 

10.04.
2019 

E TLE20190
00005793 

XXXXXXX    XXXXXXXXX 
8484453558 İŞLETME MALZEME ALIŞLARI 2 ADET 

251,1
5 

22,1
5 

  
20190

4 
0,
08 
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1
3 

11.04.
2019 

E 
7 

XXXXXXX    XXXXXXXXX 
55444564658 DIŞARIDAN SAĞLANAN YEMEK GİDERLERİ 1  81,02 6,48   

20190
4 

0,
08 

1
4 

11.04.
2019 

E 
26526 

XXXXXXX    XXXXXXXXX 
3884466498 G.YÖN.OTEL KONAKLAMA GİDERLERİ 2  

393,1
3 

31,8
7 

  
20190

4 
0,
08 

1
5 

11.04.
2019 

E 
M0120190
00000028 

XXXXXXX    XXXXXXXXX 
7894482446 HAMDERİ 

22014 
KİLOGRA

M 

110.0
70,00 

8.80
5,60 

  
20190

4 
0,
08 

1
6 

12.04.
2019 

E 
13 

XXXXXXX    XXXXXXXXX 
4474442436 G.YÖNETİM DIŞ. SAĞ.YEMEK GİDERLERİ 1  

291,6
7 

23,3
3 

  
20190

4 
0,
08 

1
7 

12.04.
2019 

E 
ODK20190
00000228 

XXXXXXX    XXXXXXXXX 
6344322555 KROMLU DERİ 

47068 
SQFT 

188.5
11,97 

15.0
80,9

6 
  

20190
4 

0,
08 

1
8 

15.04.
2019 

E 
306196 

XXXXXXX    XXXXXXXXX 
28649374432 YEMEKHANE ERZAK GİDERLERİ 1 ADET 

640,0
0 

51,2
0 

  
20190

4 
0,
08 

1
9 

15/04/
2019 

E 
390116 

XXXXXXX    XXXXXXXXX 
954465258 YERLİ DERİ 

38554 
KİLOGRA

M 

219.7
57,80 

17.5
80,6

2 
  

20190
4 

0,
08 

2
0 

15.04.
2019 

E 
PLT20190
00000180 

XXXXXXX    XXXXXXXXX 
44593488236 KROMLU DERİ 

122850 
SQFT 

532.8
03,90 

42.6
24,3

1 
  

20190
4 

0,
08 

2
1 

15.04.
2019 

E 
SEF20190
00005058 

XXXXXXX    XXXXXXXXX 
7364466655 

DIŞARIDAN SAĞLANAN YEMEK 
GİDERLERİ,G.YÖNETİM DIŞ. SAĞ.YEMEK 
GİDERLERİ 

1 ,1  
2.345

,10 
187,

61 
  

20190
4 

0,
08 

2
2 

17.04.
2019 

E 
202373 

XXXXXXX    XXXXXXXXX 
9644459522 KIRTASİYE GİDERLERİ 1  87,50 7,00   

20190
4 

0,
08 

2
3 

18.04.
2019 

E 
26779 

XXXXXXX    XXXXXXXXX 
3884466498 G.YÖN.OTEL KONAKLAMA GİDERLERİ 1  

388,8
9 

31,1
1 

  
20190

4 
0,
08 

2
4 

21.04.
2019 

E 
SEF20190
00005295 

XXXXXXX    XXXXXXXXX 
7364466655 

DIŞARIDAN SAĞLANAN YEMEK 
GİDERLERİ,G.YÖNETİM DIŞ. SAĞ.YEMEK 
GİDERLERİ 

1 ,1  
3.169

,80 
253,

58 
  

20190
4 

0,
08 

2
5 

22.04.
2019 

E AAA20190
00273772 

XXXXXXX    XXXXXXXXX 
6244435354 YEMEKHANE ERZAK GİDERLERİ 1 ADET 

461,3
7 

36,9
1 

  
20190

4 
0,
08 

2
6 

22.04.
2019 

E BRS20190
00008244 

XXXXXXX    XXXXXXXXX 
5954539462 İŞLETME MALZEME ALIŞLARI 1 ADET 

1.500
,75 

120,
06 

  
20190

4 
0,
08 

2
7 

22.04.
2019 

E TLE20190
00006537 

XXXXXXX    XXXXXXXXX 
8484453558 İŞLETME MALZEME ALIŞLARI 3 ADET 

221,7
7 

14,7
7 

  
20190

4 
0,
08 

2
8 

24.04.
2019 

E 
10 

XXXXXXX    XXXXXXXXX 
55444564658 G.YÖNETİM DIŞ. SAĞ.YEMEK GİDERLERİ 1  81,02 6,48   

20190
4 

0,
08 

2
9 

24.04.
2019 

E 
11 

XXXXXXX    XXXXXXXXX 
55444564658 G.YÖNETİM DIŞ. SAĞ.YEMEK GİDERLERİ 1  25,93 2,07   

20190
4 

0,
08 

3
0 

25.04.
2019 

E ORH20190
00001872 

XXXXXXX    XXXXXXXXX 
6544376643 G.YÖN.OTEL KONAKLAMA GİDERLERİ 1  

148,1
5 

11,8
5 

  
20190

4 
0,
08 

3
1 

25.04.
2019 

E 
SEF20190
00005558 

XXXXXXX    XXXXXXXXX 
7364466655 

DIŞARIDAN SAĞLANAN YEMEK 
GİDERLERİ,G.YÖNETİM DIŞ. SAĞ.YEMEK 
GİDERLERİ 

1 ,1  
2.139

,70 
171,

18 
  

20190
4 

0,
08 

3
2 

26.04.
2019 

E 
348 

XXXXXXX    XXXXXXXXX 
5824492473 DIŞARIDAN SAĞLANAN YEMEK GİDERLERİ 1  

192,5
9 

15,4
1 

  
20190

4 
0,
08 
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3
3 

26.04.
2019 

E 
23775 

XXXXXXX    XXXXXXXXX 
6544566832 DIŞARIDAN SAĞLANAN MEKANİK İŞLEM GİD. 1  

4.115
,50 

329,
24 

  
20190

4 
0,
08 

3
4 

26/04/
2019 

E 
390118 

XXXXXXX    XXXXXXXXX 
954465258 YERLİ DERİ 1 

143.3
29,60 

11.4
66,3

7 
  

20190
4 

0,
08 

3
5 

26.04.
2019 

E 
AYG20190
00000283 

XXXXXXX    XXXXXXXXX 
5244455859 HAMDERİ 

46036 
KİLOGRA

M 

290.0
26,80 

23.2
02,1

4 
  

20190
4 

0,
08 

3
6 

29.04.
2019 

E 
2128 

XXXXXXX    XXXXXXXXX 
5864256538 HAMDERİ 

11500 
KİLOGRA

M 

63.25
0,00 

5.06
0,00 

  
20190

4 
0,
08 

3
7 

29.04.
2019 

E 
23779 

XXXXXXX    XXXXXXXXX 
6544566832 DIŞARIDAN SAĞLANAN MEKANİK İŞLEM GİD. 1  

391,3
0 

31,3
0 

  
20190

4 
0,
08 

3
8 

30.04.
2019 

E 
306253 

XXXXXXX    XXXXXXXXX 
28649374432 YEMEKHANE ERZAK GİDERLERİ 1 ADET 

400,0
0 

32,0
0 

  
20190

4 
0,
08 

3
9 

30.04.
2019 

E 
456268 

XXXXXXX    XXXXXXXXX 
8364536725 G.YÖNETİM DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLERİ 1  

400,0
0 

32,0
0 

  
20190

4 
0,
08 

4
0 

30.04.
2019 

E BIS201900
0000088 

XXXXXXX    XXXXXXXXX 
5954545924 DIŞARIDAN SAĞLANAN SU GİDERLER, 1 ,1  

48.14
6,18 

3.85
1,69 

  
20190

4 
0,
08 

4
1 

30.04.
2019 

E PLT20190
00000210 

XXXXXXX    XXXXXXXXX 
44593488236 KROMLU DERİ 

21669,07 
SQFT 

96.34
5,00 

7.70
7,60 

  
20190

4 
0,
08 

4
2 

30.04.
2019 

E SEF20190
00005811 

XXXXXXX    XXXXXXXXX 
7364466655 DIŞARIDAN SAĞLANAN YEMEK GİDERLERİ, 1 ,1  

2.616
,20 

209,
30 

  
20190

4 
0,
08 
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EK.8. Yüklenilen Kdv Listesi 

            YÜKLENİLEN KDV LİSTESİ             
  

    

                                

Sı
ra 
N
o 

Alış 
Fatur
asını

n 
Tarihi 

Alış 
Fatur
asını

n 
Serisi 

Alış 
Faturasını

n Sıra 
No'su 

Satıcının Adı-
Soyadı / 
Ünvanı 

Satıcın
ın 

Vergi 
Kimlik 
Numar
ası/TC 
Kimlik 
Numar

ası 

Alınan Mal ve/veya Hizmetin Cinsi 
Alınan Mal 

ve/veya Hizmetin 
Miktarı 

Alış 
Fatur
asını

n 
KDV 
Hariç 
Tutarı 

Alış 
Fatur
asını

n 
KDV'

si 

Bün
yey
e 

Gire
n 

Mal 
ve/v
eya 
Hiz

meti
n 

KDV
'si 

GG
B 
Te
sci
l 

No
'su 
(Al
ış 
İth
ala
t 

İse
) 

Belg
eye 
İlişk
in 

İade 
Hak
kı 

Doğ
uran 
İşle
m 

Tür
ü 

Yükl
enim 
Türü 

Belg
enin 
İndir
ime 
Kon

u 
Edil
diği 
KDV 
Dön
emi 

Belge
nin 

Yükle
nildiği 
KDV 
Döne

mi 

1 
01.03.
2019 

B  
SEP20190
00000047 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

76151
57535 

ALTKAT İŞLENTİ 
KİMYASALLARI,RETENAJ&FİNİSAJ 
İŞLENTİ KİMYASALLARI 

3300 
KİLOGRAM,240 

KİLOGRAM 

18.42
7,22 

3.316,
90 

72,9
7 

  301 1 
2019
03 

20190
4 

2 
01.03.
2019 

B 
MLD20190
00000248 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

62155
32258 

RETENAJ&FİNİSAJ İŞLENTİ 
KİMYASALLARI 

1285 KİLOGRAM 
27.07
3,59 

4.873,
25 

107,
21 

  301 1 
2019
03 

20190
4 

3 
03.03.
2019 

B 
390112 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

59155
65218 

HAMDERİ 45436 KİLOGRAM 
224.4
53,84 

17.95
6,31 

395,
04 

  301 1 
2019
03 

20190
4 

4 
04.03.
2019 

B 
7330 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

16732
76921

1 
ALTKAT İŞLENTİ KİMYASALLARI 12000 KİLOGRAM 

67.20
0,00 

12.09
6,00 

266,
11 

  301 1 
2019
03 

20190
4 

5 
06.03.
2019 

B 
AKS20190
00000763 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

53851
77355 

HAMDERİ 23140 KİLOGRAM 
80.99
0,00 

6.479,
20 

142,
54 

  301 1 
2019
03 

20190
4 

6 
08.03.
2019 

B 
SEP20190
00000050 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

76151
57535 

ALTKAT İŞLENTİ 
KİMYASALLARI,RETENAJ&FİNİSAJ 
İŞLENTİ KİMYASALLARI 

600 
KİLOGRAM,660 

KİLOGRAM 

8.980,
69 

1.616,
52 

35,5
6 

  301 1 
2019
03 

20190
4 

7 
08.03.
2019 

B 
49548 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

35155
85172 

ALTKAT İŞLENTİ 
KİMYASALLARI,RETENAJ&FİNİSAJ 
İŞLENTİ KİMYASALLARI 

4745 
KİLOGRAM,3090 

KİLOGRAM 

82.98
0,80 

14.93
6,54 

328,
60 

  301 1 
2019
03 

20190
4 

8 
11.03.
2019 

B 
KEP20190
00000406 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

51115
27725 

RETENAJ&FİNİSAJ İŞLENTİ 
KİMYASALLARI 

215 KİLOGRAM 
5.931,

92 
1.067,

75 
23,4

9 
  301 1 

2019
03 

20190
4 

9 
13.03.
2019 

B 
3094 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

55156
18639 

HAMDERİ 31700 KİLOGRAM 
170.7
04,50 

13.65
6,36 

300,
44 

  301 1 
2019
03 

20190
4 

1
0 

15.03.
2019 

B MLD20190
00000309 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX

62155
32258 

RETENAJ&FİNİSAJ İŞLENTİ 
KİMYASALLARI 

195 KİLOGRAM 
8.941,

38 
1.609,

45 
35,4

1 
  301 1 

2019
03 

20190
4 
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X 

1
1 

15.03.
2019 

B 
SEP20190
00000056 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

76151
57535 

ALTKAT İŞLENTİ 
KİMYASALLARI,RETENAJ&FİNİSAJ 
İŞLENTİ KİMYASALLARI 

5510 
KİLOGRAM,120 

KİLOGRAM 

27.37
9,87 

4.928,
38 

108,
42 

  301 1 
2019
03 

20190
4 

1
2 

17.03.
2019 

B 
390113 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

59155
65218 

HAMDERİ 42730 KİLOGRAM 
228.1
78,20 

18.25
4,26 

401,
59 

  301 1 
2019
03 

20190
4 

1
3 

18.03.
2019 

B 
ODK20190
00000178 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

63153
22515 

ALTKAT İŞLENTİ KİMYASALLARI 3000 KİLOGRAM 
20.49
8,40 

3.689,
71 

81,1
7 

  301 1 
2019
03 

20190
4 

1
4 

20.03.
2019 

B 
MLD20190
00000326 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

62155
32258 

RETENAJ&FİNİSAJ İŞLENTİ 
KİMYASALLARI 

340 KİLOGRAM 
5.834,

76 
1.050,

26 
23,1

1 
  301 1 

2019
03 

20190
4 

1
5 

20.03.
2019 

B 
MLD20190
00000325 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

62155
32258 

RETENAJ&FİNİSAJ İŞLENTİ 
KİMYASALLARI 

650 KİLOGRAM 
8.850,

40 
1.593,

07 
35,0

5 
  301 1 

2019
03 

20190
4 

1
6 

20.03.
2019 

B 
7331 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

16732
76921

1 
ALTKAT İŞLENTİ KİMYASALLARI 10000 KİLOGRAM 

56.00
0,00 

10.08
0,00 

221,
76 

  301 1 
2019
03 

20190
4 

1
7 

21.03.
2019 

B 
SEP20190
00000057 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

76151
57535 

ALTKAT İŞLENTİ 
KİMYASALLARI,RETENAJ&FİNİSAJ 
İŞLENTİ KİMYASALLARI 

1320 
KİLOGRAM,120 

KİLOGRAM 

8.083,
08 

1.454,
95 

32,0
1 

  301 1 
2019
03 

20190
4 

1
8 

22.03.
2019 

B 
SEP20190
00000060 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

76151
57535 

ALTKAT İŞLENTİ KİMYASALLARI 1560 KİLOGRAM 
7.225,

49 
1.300,

59 
28,6

1 
  301 1 

2019
03 

20190
4 

1
9 

22.03.
2019 

B 
KEP20190
00000476 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

51115
27725 

RETENAJ&FİNİSAJ İŞLENTİ 
KİMYASALLARI 

935 KİLOGRAM 
12.11
4,54 

2.180,
62 

47,9
7 

  301 1 
2019
03 

20190
4 

2
0 

22.03.
2019 

B 
MLD20190
00000334 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

62155
32258 

RETENAJ&FİNİSAJ İŞLENTİ 
KİMYASALLARI 

300 KİLOGRAM 
12.76
2,46 

2.297,
24 

50,5
4 

  301 1 
2019
03 

20190
4 

2
1 

22.03.
2019 

B 
275473 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

31121
16738

6 
HAMDERİ 17400 KİLOGRAM 

107.0
10,00 

8.560,
80 

188,
34 

  301 1 
2019
03 

20190
4 

2
2 

25.03.
2019 

B 
MLD20190
00000342 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

62155
32258 

RETENAJ&FİNİSAJ İŞLENTİ 
KİMYASALLARI 

1020 KİLOGRAM 
12.38
4,77 

2.229,
26 

49,0
4 

  301 1 
2019
03 

20190
4 

2
3 

25.03.
2019 

B 
SEP20190
00000061 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

76151
57535 

ALTKAT İŞLENTİ 
KİMYASALLARI,RETENAJ&FİNİSAJ 
İŞLENTİ KİMYASALLARI 

4120 
KİLOGRAM,240 

KİLOGRAM 

21.57
9,79 

3.884,
36 

85,4
6 

  301 1 
2019
03 

20190
4 

2
4 

26.03.
2019 

B 
SEP20190
00000063 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

76151
57535 

ALTKAT İŞLENTİ KİMYASALLARI 960 KİLOGRAM 
6.467,

54 
1.164,

16 
25,6

1 
  301 1 

2019
03 

20190
4 

2
5 

27.03.
2019 

B 
MLD20190
00000346 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

62155
32258 

RETENAJ&FİNİSAJ İŞLENTİ 
KİMYASALLARI 

250 KİLOGRAM 
7.174,

04 
1.291,

33 
28,4

1 
  301 1 

2019
03 

20190
4 

2 27.03. B 12156 XXXXXXX     29351 ALTKAT İŞLENTİ 1260 18.28 3.292, 72,4   301 1 2019 20190
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6 2019 XXXXXXXXXX
X 

88366 KİMYASALLARI,RETENAJ&FİNİSAJ 
İŞLENTİ KİMYASALLARI 

KİLOGRAM,1200 
KİLOGRAM 

9,87 18 3 03 4 

2
7 

27.03.
2019 

B 
390115 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

59155
65218 

HAMDERİ 29100 KİLOGRAM 
151.3
20,00 

12.10
5,60 

266,
32 

  301 1 
2019
03 

20190
4 

2
8 

29.03.
2019 

B 
SEP20190
00000065 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

76151
57535 

ALTKAT İŞLENTİ 
KİMYASALLARI,RETENAJ&FİNİSAJ 
İŞLENTİ KİMYASALLARI 

1160 
KİLOGRAM,260 

KİLOGRAM 

7.263,
27 

1.307,
39 

28,7
6 

  301 1 
2019
03 

20190
4 

2
9 

29.03.
2019 

B 
MLD20190
00000362 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

62155
32258 

RETENAJ&FİNİSAJ İŞLENTİ 
KİMYASALLARI 

150 KİLOGRAM 
11.16
4,60 

2.009,
63 

44,2
1 

  301 1 
2019
03 

20190
4 

3
0 

29.03.
2019 

B 
MLD20190
00000363 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

62155
32258 

RETENAJ&FİNİSAJ İŞLENTİ 
KİMYASALLARI 

1070 KİLOGRAM 
13.38
2,40 

2.408,
83 

52,9
9 

  301 1 
2019
03 

20190
4 

3
1 

03.04.
2019 

B 
SEP20190
00000068 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

76151
57535 

ALTKAT İŞLENTİ KİMYASALLARI 1270 KİLOGRAM 
7.492,

07 
1.348,

57 
29,6

7 
  301 1 

2019
04 

20190
4 

3
2 

03.04.
2019 

B 
ODK20190
00000209 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

63153
22515 

ALTKAT İŞLENTİ KİMYASALLARI 3000 KİLOGRAM 
20.87
6,04 

3.757,
69 

82,6
7 

  301 1 
2019
04 

20190
4 

3
3 

04.04.
2019 

B 
275479 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

31121
16738

6 
HAMDERİ 17840 KİLOGRAM 

112.3
92,00 

8.991,
36 

197,
81 

  301 1 
2019
04 

20190
4 

3
4 

04.04.
2019 

B 
49575 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

35155
85172 

ALTKAT İŞLENTİ 
KİMYASALLARI,RETENAJ&FİNİSAJ 
İŞLENTİ KİMYASALLARI 

3180 
KİLOGRAM,3335 

KİLOGRAM 

81.58
1,50 

14.68
4,67 

323,
06 

  301 1 
2019
04 

20190
4 

3
5 

05.04.
2019 

B 
12222 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

29351
88366 

ALTKAT İŞLENTİ 
KİMYASALLARI,RETENAJ&FİNİSAJ 
İŞLENTİ KİMYASALLARI 

1200 
KİLOGRAM,500 

KİLOGRAM 

9.893,
40 

1.780,
81 

39,1
8 

  301 1 
2019
04 

20190
4 

3
6 

05.04.
2019 

B 
MLD20190
00000389 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

62155
32258 

RETENAJ&FİNİSAJ İŞLENTİ 
KİMYASALLARI 

430 KİLOGRAM 
17.39
6,81 

3.131,
43 

68,8
9 

  301 1 
2019
04 

20190
4 

3
7 

10.04.
2019 

B 
MLD20190
00000402 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

62155
32258 

RETENAJ&FİNİSAJ İŞLENTİ 
KİMYASALLARI 

415 KİLOGRAM 
9.525,

50 
1.714,

59 
37,7

2 
  301 1 

2019
04 

20190
4 

3
8 

10.04.
2019 

B 
SEP20190
00000073 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

76151
57535 

ALTKAT İŞLENTİ 
KİMYASALLARI,RETENAJ&FİNİSAJ 
İŞLENTİ KİMYASALLARI 

3375 
KİLOGRAM,120 

KİLOGRAM 

19.07
4,15 

3.433,
35 

75,5
3 

  301 1 
2019
04 

20190
4 

3
9 

11.04.
2019 

B 
M0120190
00000028 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

78951
82156 

HAMDERİ 22014 KİLOGRAM 
110.0
70,00 

8.805,
60 

193,
72 

  301 1 
2019
04 

20190
4 

4
0 

12.04.
2019 

B 
ODK20190
00000225 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

63153
22515 

ALTKAT İŞLENTİ KİMYASALLARI 1000 KİLOGRAM 
6.865,

80 
1.235,

84 
27,1

9 
  301 1 

2019
04 

20190
4 

4
1 

15.04.
2019 

B 
MLD20190
00000419 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

62155
32258 

RETENAJ&FİNİSAJ İŞLENTİ 
KİMYASALLARI 

360 KİLOGRAM 
6.153,

49 
1.107,

63 
24,3

7 
  301 1 

2019
04 

20190
4 
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4
2 

15.04.
2019 

B 
SEP20190
00000078 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

76151
57535 

ALTKAT İŞLENTİ KİMYASALLARI 1870 KİLOGRAM 
11.47
7,69 

2.065,
98 

45,4
5 

  301 1 
2019
04 

20190
4 

4
3 

15.04.
2019 

B 
12287 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

29351
88366 

ALTKAT İŞLENTİ 
KİMYASALLARI,RETENAJ&FİNİSAJ 
İŞLENTİ KİMYASALLARI 

1830 
KİLOGRAM,620 

KİLOGRAM 

16.63
7,05 

2.994,
67 

65,8
8 

  301 1 
2019
04 

20190
4 

4
4 

15.04.
2019 

B 
86087 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

35229
59181

8 

RETENAJ&FİNİSAJ İŞLENTİ 
KİMYASALLARI 

600 KİLOGRAM 
25.63
4,46 

4.614,
20 

101,
51 

  301 1 
2019
04 

20190
4 

4
5 

15.04.
2019 

B 
MLD20190
00000420 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

62155
32258 

RETENAJ&FİNİSAJ İŞLENTİ 
KİMYASALLARI 

1650 KİLOGRAM 
26.90
6,43 

4.843,
16 

106,
55 

  301 1 
2019
04 

20190
4 

4
6 

15.04.
2019 

B 
49581 

XXXXXXX     
XXXXXXXXXX
X 

35155
85172 

ALTKAT İŞLENTİ 
KİMYASALLARI,RETENAJ&FİNİSAJ 
İŞLENTİ KİMYASALLARI 

870 
KİLOGRAM,2515 

KİLOGRAM 

82.20
7,20 

14.79
7,30 

325,
54 

  301 1 
2019
04 

20190
4 

                  
TOPL

AM 
5.32
3,95 
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EK.9. İhraç Kayıtlı Satış Faturası Listesi 
      İHRAÇ KAYITLI SATIŞ 

FATURASI LİSTESİ 
     

  
            

  

Sı
ra 
N
o 

İhraç 
Kayıtlı 
Satış 

Faturas
ının 

Tarihi  

İhraç 
Kayıtlı 
Satış 

Faturas
ının 

Serisi  

 İhraç 
Kayıtlı Satış 
Faturasının 
Sıra No’su 

Alıcının Adı Soyadı/Ünvanı  

Alıcını
n Vergi 
Kimlik 
Numar

ası / 
T.C. 

Kimlik 
Numar

ası  

 Malın Cinsi  
Malın 
Miktar

ı  

Malın 
Kdv 

Hariç 
Tutarı  

 Malın 
Kdv’si  

İhracatç
ı 

Tarafın
dan 
Yurt 

Dışına 
Düzenle

nen 
Satış 

Faturası
nın 

Tarihi 
(GÇB/E

TGB 
Üzerind

eki 
Bilgiler) 

GÇB/E
TGB 

Tescil 
No 

Mikt
ar 

Kod
u 

GÇB/E
TGB 

1 03.04.20
19 

  VKT20190000
00057 

 KRON DERİ TEKS.SAN VE 
DIŞ TİC.LTD.ŞTİ 

8800146
149 410411510011 

    
1.270,0
0     

400.03
6,56 

32.002,9
2 

03.04.20
19 

XXXXXX 

C62 GÇB 

2 18.04.20
19 

  VKT20190000
00072 

 KRON DERİ TEKS.SAN VE 
DIŞ TİC.LTD.ŞTİ 

8800146
149 410411510011 

    
1.240,0
0     

361.21
3,28 

28.897,0
6 

17.04.20
19 

XXXXXX 

C62 GÇB 

2 30.04.20
19 

  VKT20190000
00077 

 KRON DERİ TEKS.SAN VE 
DIŞ TİC.LTD.ŞTİ 

8800146
149 410411510011 

    
1.225,0
0     

423.56
5,01 

33.885,2
0 

30.04.20
19 

XXXXXX 

C62 GÇB 

        TOPLA
M 

1.184.81
4,85 

94.785,1
8 
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EK.10. İhraç Kayıtlı Satışlara Ait Gümrük Çıkış Beyanname Listesi  

İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARA AİT GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAME LİSTESİ     

SIR
A 

NO 

GÇB İHRAÇ EDİLEN İHRACATA AİT BİLGİLER     

TARİ
H NOSU 

FOB 
TUTAR ÇIKIŞ KAPISI 

  

KAPAN
MA 

TARİHİ 
MALIN 
CİNSİ 

MALI
N 

MİKT
ARI 

İHRACATÇININ 
İHRCAT 

FATURASININ İMALATÇININ 

İHRAÇ KAYITLI 
SATIŞ 

FATURASININ     

VARIŞ 
ÜLKESİ ÜNVANI 

VERGİ 
NOSU 

TARİ
Hİ NOSU ÜNVANI 

VERGİ 
NOSU 

TARİH
İ NOSU 

MALIN 
MIKTA
RI 

HSP 
KDV 

1 
04.04
.2019 

XXXXXX 

   
485.56
8,36     

AMBARLI 
GÜMRÜK 
MÜDÜRLÜĞ
Ü 

DOMİNİK 
CUMHURİY
ETİ 

18.04.2
019 

KROMLU 
DERİ 

         
1.27
0,00     

KRON 
DERİ 
TEKSTİ
L 
SAN.ve 
DIŞ 
TİC.LTD
.ŞTİ. 

88001
56159 

03.04
.2019 

EST20190
00000088 

ZYZ DERİ 
PAZARLAMA 
A.Ş. 

XXXXX
XXXXX 

03.04.
2019 

VKT20190
00000057 

        
1.270,
00     

      
32.002
,92     

2 
18.04
.2019 

XXXXXX 

   
469.40
4,19     

AMBARLI 
GÜMRÜK 
MÜDÜRLÜĞ
Ü 

DOMİNİK 
CUMHURİY
ETİ 

30.04.2
019 

KROMLU 
DERİ 

         
1.24
0,00     

KRON 
DERİ 
TEKSTİ
L 
SAN.ve 
DIŞ 
TİC.LTD
.ŞTİ. 

88001
56159 

17.04
.2019 

EST20190
00000103 

ZYZ DERİ 
PAZARLAMA 
A.Ş. 

XXXXX
XXXXX 

17.04.
2019 

VKT20190
00000072 

        
1.240,
00     

      
28.897
,06     

3 
30.04
.2019 

XXXXXX 

   
513.70
0,10     

AMBARLI 
GÜMRÜK 
MÜDÜRLÜĞ
Ü 

DOMİNİK 
CUMHURİY
ETİ 

13.05.2
019 

KROMLU 
DERİ 

         
1.22
5,00     

KRON 
DERİ 
TEKSTİ
L 
SAN.ve 
DIŞ 
TİC.LTD
.ŞTİ. 

88001
56159 

30.04
.2019 

EST20190
00000115 

ZYZ DERİ 
PAZARLAMA 
A.Ş. 

XXXXX
XXXXX 

30.04.
2019 

VKT20190
00000077 

        
1.225,
00     

      
33.885
,20     

    

XXXXXX 

1.468.
672,65          

         
3.73
5,00                     

        
2.510,
00     

      
94.785
,18     

  

 

      

LİSTEDE YAZILI BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU TAAHHÜT EDER HERHANGİ BİR YANLIŞLIĞIN TESPİTİ  
HALİNDE UYGULANACAK MÜEYYİDELERİ KABUL EDERİZ. 
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EK.11 İhraç Kayıtlı Mal Satışından Doğan İadenin Mahsup Yerine İndirim  Olarak 

Alınacağına Dair Vergi Dairesine Verilecek Liste 

 

ZXY DERİ PAZARLAMA A.Ş. 

 

          

 30.05.2018 

 

XXXXXXXXXX VERGİ DAİRESİ 

      MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

 Müdürlüğünüzün XXX XXX XXXX numaralı Kurumlar Vergisi 

Mükellefiyiz.  

Nisan / 2018 vergilendirme döneminde; 3065 sayılı KDV kanunun 11/1c maddesi 

kapsamında yaptığımız ihraçkayıtlı satışlarımıza istinaden 1.184.814,85 TL teslim 

bedeli üzerinden 94.785,18 TL tecil edilebilr KDV doğmuştur. 

 

 KDV Genel Uygulama Tebliğinin “D. DİĞER HUSUSLAR başlığı altında 

verilen iade hakkının indirim yoluyla kullanılması bölümünde; ihraç kaydıyla 

teslimlerden doğan KDV iade alacaklarının, indirim yoluyla telafi edilebilmesi 

mümkün bulunmaktadır. Bu tercihi yapan mükellefler, tecil edilemediği için iadesi 

gereken KDV tutarlarını ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinin “İndirimler” 

kulakçığının “İndirimler” tablosunda 107 kod numaralı satır aracılığıyla indirim 

konusu yapabilirler ve bu işlem için indirilecek KDV  listesi vermezler. Hükmü yer 

almaktadır. 

 

 Kanun hükmünden hareketle; ihraç kayıtlı teslimden doğan 94.785,18 TL 

tecil edilebilir. KDV’nin, bu dönemde ihracatın gerçekleştiği gözönünde 

bulundurularak aynı dönem KDV beyannamesinde, indirimler listesine eklenerek 

indirim yoluyla telafi edilmiştir. 

 

 Gereğini arz ederiz.  

  

ZXY DERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 

 

 

E K L E R          : 

1- Nisan / 2019 Dönemi KDV Beyannamesi Sureti 

2- Nisan / 2019 Dönemi KDV Tahakkuku Sureti 

3- Nisan / 2019 Dönemi İhraç Kayıtlı Satış Faturası Listesi 

4- 2 Adet Gümrük Çıkış Beyannamesi 

5- 2 Adet İhracatçı Faturası 

6- 2 Adet İmalatçı Faturası 

7- 2 Adet İhraç Kayıtlı Mal Teslim Taahhütnamesi 
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EK.12 Maksimum Alınacak Kdv Hesaplama Tablosu 

İADESİ TALEP EDİLEN KDV HESAPLAMA TABLOSU 
         

Sıra No Dönem 

İade 

Hakkı 

Doğuran 

İşlem 

Türü 

İade 

Hakkı 

Doğuran 

İşlem 

Bedeli 

İadesi Talep 

Edilebilir 

Azami Vergi 

İşlemin 

Bünyesine 

Doğrudan 

Giren 

Vergiler 

Genel İmal ve İdare 

Giderlerinden İade 

Hesabına Verilen 

Pay 

Atik'ler 

Nedeniyle 

Yüklenilen 

Vergiden İade 

Hesabına 

Verilen Pay 

Yüklenilen 

KDV 

Toplamı 

1 04/2019-04/2019 301 68.772,36 5.501,79 5.323,95 0,00 0,00 5.323,95 

       TOPLAM 5.323,95 
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ÖZGEÇMİŞ 

 

 
Faruk KOLÇAK 
 

Cumhuriyet Mahallesi Uhud 

Sokak No:52A 

Sultangazi , Istanbul 

(0532) 392 55 04  
 

E-mail : farukkolcak@hotmail.com 
 

 

 

 

2008-2012 Om-ar Tekstil İnş. San. Tic.Ltd. Şti. 
 

Muhasebe Müdürü 
 

2019 -Halen Kendi Ofisimde bağımsız olarak Mali Müşavirlik 

yapmaktayım.  

 

 

2019 Yüksek Lisans 

 İstanbul Aydın Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü – Muhasebe ve Denetimi 

Bölümü  

2004 Lisans 

 Anadolu Üniversitesi  

 İşletme Fakültesi – İşletme Bölümü 

2002 Ön Lisans 

 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi  

 Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksek Okulu 

Eğitim Bilgileri 

İş Tecrübesi 

mailto:farukkolcak@hotmail.com
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Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 

Bölümü 

2000 Lise 

 Bayrampaşa Ticaret Meslek Lisesi  

 Muhasebe Bölümü  

  

 
 

Mali Müşavirlik Ruhsatı – 2019 

Hukuk ve Ceza Mahkemeleri Adli Bilirkişilik Kaydı- 2011 

Uzlaştırmacılık Sertifikası-2018 

Konkordota Komiserlik Eğitimi- 2018 

4ncü Türk Coğrafyası UFRS Sempozyumu (MUMAYEK)–İstanbul-2014 

8 nci Türkiye Muhasebe Uzmanlığı Kongresi (TMUD) – İstanbul – 2018 

16 th FCM Annual Conference – FCM - İstanbul - 2018  

BOBİ FRS Uygulama Çalıştayı – Marmara Üniversitesi -İstanbul- 2018 

Konkordato Farkındalık Paneli – İSMMMO- İstanbul - 2018 

1 nci Uluslararası İnovatif Araştırmalar Kongresi (UMAY)- Konya- 2019 

 

 

Seminer, Kurslar ve Belgeler 


