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KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK 

YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ 
(SERĠ NO: 1) 

 
 

 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ilgili maddelerinin verdiği yetki 

çerçevesinde 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer 

Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde, bu Tebliğin yayımını izleyen aybaşından itibaren geçerli 

olmak üzereaşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. 

1. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.1.1.) bölümünün birinci paragrafı ile 

(I/C-2.1.3.4.3.2.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “(7/10)” ibareleri “(5/10)” olarak 

değiştirilmiştir. 

2. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.5.2.1.) bölümünün birinci paragrafı 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Mükellefler, tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade alacaklarını, Tebliğin (IV/A-

2.1.1) bölümünde belirtilen borçlara mahsuben talep edebilirler.” 

3. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-2.3.2.) bölümünün ilk cümlesinde yer alan 

“vergi inceleme raporuna” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya YMM raporuna” ibaresi; 

ikinci cümlesinde yer alan “vergi inceleme raporu” ibaresinden sonra gelmek üzere“veya 

YMM raporu” ibaresi eklenmiştir. 

4. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-8.13.) bölümünün birinci paragrafının 

ikinci alt çizgisinde ifade edilen “noterce” ibaresi kaldırılmıştır. 

5. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-1.2.) bölümünün beşinci paragrafı aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

“Araçların tadil, onarım ve bakımını istisna kapsamında yaptırmak isteyen mükellefler 

tarafından tadil, onarım ve bakım yapılacak araçlar için hazırlanan proje kapsamındaki 

hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilir. Birden fazla araç için tadil, onarım 

ve bakım yaptıracak mükelleflerin takvim yılı aşılmamak kaydıyla kendilerince belirlenen bir 

dönemdeki istisna kapsamındaki hizmet alımları için tek bir proje hazırlayarak elektronik 

ortamda sisteme girmeleri de mümkündür. Mükellefler bu hizmetlere ilişkin listeyi elektronik 

ortamda sisteme girdikten sonra vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda 

bulunurlar.”  

6. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-1.5.2.), (II/B-1.5.3.1.1.), (II/B-1.5.3.1.2.1.), 

(II/B-1.5.3.1.2.2.) ve (II/B-1.5.3.2.) bölümlerinin son paragraflarının ilk cümlesinde yer alan 

“vergi inceleme raporuna” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya YMM raporuna” ibaresi; 

ikinci cümlesinde yer alan “vergi inceleme raporu” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya 

YMM raporu” ibaresi eklenmiştir. 



7. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-2.2.) bölümünün altıncı paragrafının “a” 

bendinde yer alan (II/B-1.2.1.) ibaresi (II/B-2.1.) olarak değiştirilmiştir. 

8. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-2.4.2.) bölümünün ilk cümlesinde yer alan 

“vergi inceleme raporuna” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya YMM raporuna” ibaresi; 

ikinci cümlesinde yer alan “vergi inceleme raporu” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya 

YMM raporu” ibaresi eklenmiştir. 

9. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-3.1.1.) bölümünün birinci paragrafında yer 

alan “(13/1) inci maddesi hükmünde” ibaresi “muhtelif maddelerinde” şekilde değiştirilmiş 

olup, aynı bölümün beşinci paragrafı Tebliğ metninden çıkarılmıştır. 

10. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-4.4.2.) bölümünün ilk cümlesinde yer alan 

“vergi inceleme raporuna” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya YMM raporuna” ibaresi; 

ikinci cümlesinde yer alan “vergi inceleme raporu” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya 

YMM raporu” ibaresi eklenmiştir. 

11. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-5.2.) bölümünün üçüncü paragrafının 

ikinci cümlesinde yer alan “ilgili birim, kurum ve kuruluşun” ibaresi “Devlet üniversite ve 

hastaneleri, Belediyeler vb. nin” şeklinde değiştirilmiştir. 

12. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-5.6.) bölümünün üçüncü paragrafında yer 

alan “(II/B-1.5.4.)” ibaresi, “(II/B-5.4.)” olarak değiştirilmiştir. 

13. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-6.4.2.) bölümünün ilk cümlesinde yer alan 

“vergi inceleme raporuna” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya YMM raporuna” ibaresi; 

ikinci cümlesinde yer alan “vergi inceleme raporu” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya 

YMM raporu” ibaresi eklenmiştir. 

14. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/E-2.) bölüm başlığında yer alan “Bağlı” 

ibaresinden sonra gelmek üzere “Program,” ibaresi, aynı bölümün birinci paragrafında yer 

alan “bağlı” ibaresinden sonra gelmek üzere “program,” ibaresi, (II/E-2.1.) bölümünün birinci 

paragrafının üçüncü alt çizgisinde yer alan “bağlı” ibaresinden sonra gelmek üzere 

“program,” ibaresi eklenmiştir. 

15. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/F-4.) bölümünün sonuna başlığıyla birlikte 

aşağıdaki metin eklenmiştir. 

“4.23. Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerine Tanınan Ġstisna  

3065 sayılı Kanunun (17/4-k) maddesine göre; organize sanayi bölgeleri ile küçük 

sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri 

KDV’den istisnadır. 

Organize sanayi bölgesi veya küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla, müteşebbis 

heyet, kooperatif veya diğer isimler altında iktisadi işletmeler oluşturulmaktadır. Bu 

organizasyonlar, arsayı temin etme, altyapıyı tamamlama, işyerlerini inşa etme gibi 

hizmetlerin tamamını veya bir kısmını yürütmek üzere kurulmaktadır. 

Sözü edilen organizasyonların sadece arsa teslimleri ile işyeri teslimleri istisna 

kapsamına alınmıştır. Bu organizasyonların yapacakları her türlü hizmetler ile arsa ve işyeri 



dışındaki teslimlerinin yanı sıra bölge ve site dışındaki arsa ve işyeri teslimleri de genel 

hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi olacaktır. Ayrıca bunlara yapılan mal ve hizmet 

satışlarında genel hükümler çerçevesinde vergi uygulanacağı tabiidir.” 

16. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.2.2.) bölümünün birinci paragrafı ile 

ikinci paragrafının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Mükellefler, tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade alacaklarını, Tebliğin (IV/A-

2.1.1) bölümünde belirtilen borçlara mahsuben talep edebilirler. Ayrıca, mükelleflerin iade 

alacaklarının (%51) veya daha fazla hissesi kamuya ait kuruluşlardan temin ettikleri elektrik 

ve doğalgaz borçlarına mahsubu da mümkündür. 

Faaliyetleri indirimli oranda KDV’ye tabi işlemlerden oluşan kollektif şirketler ile adi 

ortaklıklar adına ortaya çıkan KDV iade alacakları, söz konusu şirket ortaklarının yukarıda 

belirtilen borçlarına (elektrik ve doğalgaz borçları hariç) da mahsup edilebilecektir.” 

17. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-1.3.) bölümünün üçüncü paragrafının 

ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Bu durumda ihracatçının genel giderler ve ATİK nedeniyle yüklendiği KDV için iade 

talebinde bulunabileceği KDV tutarı, ihracat bedeli ile ihraç kaydıyla teslim bedeli arasındaki 

farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamaz.” 

18. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-1.5.) bölümünün üçüncü paragrafının 

üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Bu durumda iade edilecek KDV tutarı, ihracat bedeli ile DİİB kapsamında KDV 

ödemeksizin temin edilen girdilerin bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak 

suretiyle bulunacak tutarı aşamaz.” 

19. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-7.2.) bölümünün ikinci paragrafı 

kaldırılmıştır. 

20. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/E-5.) bölümünün dördüncü paragrafında yer 

alan “rapora” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yazıya” ibaresi eklenmiştir. 

Tebliğ olunur. 

 

 

 

 

 

 

 

 


