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Sirküler Numarası : 2018 / 17 

Kanun Adı : 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu  

Tebliğ Adı : 
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:18) 

Konusu : 
7104 sayılı Kanun’la KDV Kanunu’nda yapılan 

değişikliklerle ilgili açıklamalar 

  

5 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel 

Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:18) ile 7104 sayılı 

Kanun’la KDV Kanunu’nda yapılan değişikliklerle ilgili açıklamalar yapılmıştır. Tebliğde 

yer verilen konu başlıkları şu şekildedir. 

 

-  Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV Uygulaması, 

 

-  Müzayede Mahallerinde Yapılan Satışlarda Mükellef, 

 

-  Fazla Veya Yersiz Hesaplanan Ve Hazineye Ödenen Verginin İadesi, 

 

-  Organize Sanayi Bölgeleri İle Küçük Sanayi Sitelerinin İnşasına İlişkin İstisna, 

 

- Ar-Ge, Yenilik Ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina Ve 

Teçhizat Teslimlerinde İstisna, 

 

-  İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina Ve Teçhizat Teslimlerinde 

İstisna, 

 

-  Okul Aile Birlikleri Tarafından Kiraya Verilmesi İşlemleri KDV’den İstisna, 

 

-  İndirimli Orana Tabi İşlemin Gerçekleşmesinden Sonra Yapılan Alımlar Ve İskontolar, 

 

-  Zayi Olan Veya İstisna Kapsamında Teslim Edilen Amortismana Tabi İktisadi 

Kıymetlere (ATİK) İlişkin Yüklenilen KDV, 

 

- Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Olarak Dağıtılan Kazançlara İlişkin; Yüklenilen 

KDV’lerin İndirimi, 

 

Aşağıda Özellikli olan konularla ilgili ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir. 

 

1. Arsa Karşılığı İnşaat İşleri 

 

Arsa karşılığı inşaat işinde iki ayrı teslim söz konusudur. Bunlardan birincisi, arsa 

sahibi tarafından konut veya işyerine karşılık müteahhide arsa payı teslimi, ikincisi ise 
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müteahhit tarafından arsa payına karşılık arsa sahibine yapılan konut veya işyeri teslimidir. 

Karşılıklı olarak gerçekleşen bu teslimlerin her birinin KDV karşısındaki durumu aşağıda 

açıklanmıştır. 

 

 

 

 3065 sayılı Kanunun 27’nci maddesinin 6’ncı fıkrasında, arsa karşılığı inşaat 

işlerine ilişkin bedelin tespitinde, müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut veya 

işyerinin, 213 sayılı Kanunun 267’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaki 

maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarının esas alınacağı hüküm altına alınmıştır. 

 

213 sayılı Kanunun 267’nci maddesinin ikinci fıkrasına göre, maliyet bedeli 

esasında emsal bedeli belli edilecek malın, maliyet bedeli bilinir veya çıkarılması mümkün 

olursa, mükellef bu maliyet bedeline, toptan satışlar için %5, perakende satışlar için %10 

ilave etmek suretiyle emsal bedelini bizzat belli etmektedir. 

 

- Ayrıca, Kurumlar Vergisi Kanununun, tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret 

sicilinden silinmiş olan mükellefler hakkında, tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin 

her türlü vergi tarhiyatı ve ceza kesme işlemini düzenleyen 17’nci maddesinin dokuzuncu 

fıkrası hükmü 27/3/2018 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılarak 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun 10’uncu maddesine beşinci fıkra olarak eklenmiştir. 

 

2. Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerinin İnşasına İlişkin 

İstisna 

 

21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 3065 sayılı Kanunun 

13’üncü maddesine eklenen (j) bendine göre, organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi 

sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol 

yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar 

tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları 1/4/2018 

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV’den istisnadır. 

 

3. Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan 

Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna 

 

7103 sayılı Kanunla 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 39 uncu madde ve 

29/3/2018 tarihli ve 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlar ile 178 

sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 3065 sayılı 

Kanunun 13 üncü maddesine eklenen (m) bendine göre, 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile 

ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, 

Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-

Ge ve tasarım merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının 

Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve 

tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere 

yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri 1/5/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 

KDV’den istisnadır. 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

4. İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat 

Teslimlerinde İstisna 

 

7103 sayılı Kanunla, 1/5/2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, 3065 sayılı 

Kanuna eklenen geçici 39’uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek 

yeni makina ve teçhizatın, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre 

sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak 

üzere teslimi 31/12/2019 tarihine kadar KDV’den müstesnadır. 

 

5. İndirimli Orana Tabi İşlemin Gerçekleşmesinden Sonra Yapılan Alımlar 

ve İskontolar 

 

İndirimli orana tabi işlemin gerçekleşmesinden sonra, işlem ile ilgili olarak 

garanti, reklam, royalty, know-how, isim hakkı, ciro primi gibi harcamalar üzerinden KDV 

ödenebilmektedir. Ayrıca indirimli orana tabi işlemin gerçekleşmesinden sonra, satıcı 

tarafından yapılan iskontolar nedeniyle, alıcılar tarafından iskontoya dair düzenlenen 

faturada KDV hesaplanması gerekmektedir. 

 

Bu kapsamda, indirimli orana tabi işlemin gerçekleşmesinden sonra, işlemle ilgili 

olarak yapılan garanti, reklam, royalty, know-how, isim hakkı, ciro primi gibi harcamalar 

ve iskontolar nedeniyle satıcılar tarafından yüklenilen KDV’nin, indirim hesaplarına dahil 

edildiği vergilendirme dönemine ilişkin iade hesabında dikkate alınması uygun 

görülmüştür.” 

 

6. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Olarak Dağıtılan Kazançlara 

İlişkin; Yüklenilen KDV’lerin İndirimi 

 

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin 

yurtdışından temin edilen hizmetler dolayısıyla sorumlu sıfatıyla ödenmiş KDV’ler, ithalat 

işlemlerine ilişkin ödenmiş olan KDV’ler ve yurt içindeki işlemlerde mal teslimi veya 

hizmet ifasında bulunan mükellefler tarafından ilgili vergilendirme döneminde beyan 

edilerek ödenen KDV’lerin indirim hesaplarından çıkarılması mükerrer vergilendirmeye 

ve dolayısıyla yersiz ödenen vergilerin iadesine sebebiyet vermekte olup, mükerrer 

vergilendirmeyi engellemek amacıyla 3065 sayılı Kanunun (30/d) maddesinde düzenleme 

yapılmıştır. Söz konusu hüküm gereğince, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak 

dağıtılan kazançlara ilişkin; 

– Yurt dışından temin edilen hizmetler dolayısıyla sorumlu sıfatıyla ödenmiş 

KDV’ler, 

– İthalat işlemlerine ilişkin ödenmiş olan KDV’ler, 

– Yurt içindeki işlemlerde mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükellefler 

tarafından ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenen KDV’lerin 

indirim hesaplarından çıkarılmasına gerek bulunmamaktadır 

 

  İlgili Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz 
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Not: Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem 

tesis etmeden önce tarafımıza yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak 

gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu 

olmayacağını hatırlatmak isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi ismailtekin@universalvergi.com 

adresine gönderebilirsiniz. 

 

  

 Tıklayınız 

 

 

 

 
 Bilgilerinize Sunulur  

 

     Saygılarımızla 

                           

                                  

 

 

 

                                                   UNİVERSAL 

                                                     YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş 
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