
 
 

1 
 

 

D
U

Y
U

R
U

 

 
 
 
 
 
 

DUYURU: 13.06.2016/35 
 

21.05.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “6 seri no.lu Katma Değer Vergisi 
Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile, KDV 
konusundaki temel ikincil düzenleme olan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama 
Tebliği”nde değişiklik yapılmıştır.  
   
Söz konusu Tebliğ’de yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir: 
 

I- 6 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ’NDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ: 

 
A- İthalat İşleminden Sonra Ortaya Çıkan Fiyat İndirimleri Dolayısıyla KDV 

Açısından Herhangi Bir Düzeltme Yapılmayacaktır: 
 
KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “Fazla veya Yersiz Ödenen Verginin İadesi” başlıklı 
(I/C-1.1.2.) bölümüne aşağıdaki açıklama eklenmiştir: 
 
“İndirim hakkına sahip mükelleflerin ithalat matrahında, ithalat işleminden sonra 
meydana gelen azalmalar (transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtıldığının 
tespit edildiği durumlar dahil) nedeniyle fazla veya yersiz ödenen vergiler, bu 
mükellefler tarafından indirim hesaplarına alındığından iade edilmez. İthalat sırasında 
fazla veya yersiz ödenen bu vergiler ile ilgili olarak indirim hesaplarında herhangi 
bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 
 
Bu uygulama yurtdışından temin edilen hizmetlere (gayri maddi hak ödemeleri dahil) 
ilişkin sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenen vergiler için de geçerlidir.” 
 
Söz konusu değişiklik ile, ithalat matrahında, ithalat işleminden sonra meydana gelen 
azalmalara bağlı olarak yaşanan indirim KDV sorunu (mevcut uygulamadaki formalite 
kaldırılarak) çözüme kavuşturulmuştur.  
 
Buna göre, yurtdışındaki satıcılar tarafından Türkiye’de ithalat işleminin 
gerçekleştirilmesinden sonra düzenlenen “credit note”ların (alacak/iskonto 
belgelerinin), ilgili belgenin düzenlendiği döneme ait KDV beyannamesinde bir yandan 



 
 

2 
 

 

“İlave edilecek KDV” diğer yandan da “İndirilecek KDV” olarak gösterilmesi 
uygulamasına son verilmiştir. Böylelikle, fiilen hiçbir etki doğurmayan ve tamamen 
gösterime yönelik olan bu işlemden vazgeçilerek, mükelleflerin yersiz yere usulden 
kaynaklı cezalar ile muhattap olmalarının önlenmesi amaçlanmıştır.         
 

B- Mücbir Sebep Halinde Bulunulan Süre İçerisinde Kısmi Tevkifat 
Kapsamındaki Alımlarda Tevkifat Uygulanmayacaktır: 

 
KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak 
Alıcılar” başlıklı (I/C-2.1.3.1.) bölümüne aşağıdaki paragraf eklenmiştir: 
 
“213 sayılı Kanun'a göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar 
geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri 
ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen 
mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat 
kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz.” 
 
Söz konusu değişiklik ile, mücbir sebepten yararlanan ve vergi ödevleri ertelenen 
mükelleflerin kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulamamaları 
gerektiği açıklığa kavuşturulmuştur. 
 

C- Uluslararası Kuruluşlar ile Bu Kuruluşlara Bağlı Program, Fon, Temsilcilik ve 
Özel İhtisas Kuruluşlarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna Uygulaması: 

 
07.04.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6637 sayılı Kanun ile KDV Kanunu’nun 
geçici 26. maddesinde yapılan değişiklik ile, uluslararası kuruluşlar ve bunların 
mensuplarına sağlanacak KDV istisnasının kapsamı genişletilmişti.  
 
Sözü edilen değişiklik sonrasında KDV Kanunu'nun geçici 26. maddesi hükmü aynen 
aşağıdaki gibidir: 
 
“Ev sahibi hükümet anlaşmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer anlaşmalar 
çerçevesinde Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar ile bu kuruluşlara 
bağlı program, fon, temsilcilik ve özel ihtisas kuruluşlarının resmi kullanımları için 
yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları, bunların sosyal ve ekonomik yardım amacıyla 
bedelsiz olarak yapacakları mal teslimi ve hizmet ifaları, bedelsiz mal teslimi ve hizmet 
ifaları ile ilgili mal ve hizmetlerin bunlara teslim ve ifası; ilgili kurum, temsilcilik, 
program, fon ve özel ihtisas kuruluşlarının Türkiye'deki faaliyetlerinin devamı veya 
ilgili kurumlara ilişkin uluslararası anlaşmaların yürürlükte bulunduğu süre içinde 
katma değer vergisinden müstesnadır. 
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Birinci fıkrada yer alan istisnadan yararlanan kuruluşların yönetici kadrolarında görev 
yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensuplarına Türkiye'de görevde 
bulundukları süre içinde yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları da katma değer 
vergisinden müstesnadır. 
 
Bu maddede düzenlenen istisnalar dolayısıyla yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler 
üzerinden hesaplanan vergilerden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler 
ise 32. madde hükümleri uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi 
üzerine nakden veya mahsuben iade edilir.” 
 
Bu defa, KDV Genel Uygulama Genel Tebliği’ne eklenen “Uluslararası Kuruluşlar İle Bu 
Kuruluşlara Bağlı Program, Fon, Temsilcilik ve Özel İhtisas Kuruluşlarına Yapılan Teslim 
ve Hizmetlerde İstisna” başlıklı (II/E-2) no.lu bölümde, yukarıda yer verilen yasa 
hükmünün uygulanmasına yönelik açıklamalara yer verilmektedir. 
 
Sözü edilen açıklamalar özetle şöyledir: 
 
 Uluslararası kuruluşlar ile bu kuruluşlara bağlı program, fon, temsilcilik ve özel 

ihtisas kuruluşları bakımından istisnanın uygulamasında, Dışişleri Bakanlığınca 
istisnadan yararlanabilecek kuruluşlar adına düzenlenecek “İstisna 
Belgesi/Kartı” kullanılacaktır. 

 KDV istisnasından yararlanmak isteyen kuruluşlar, resmi kullanımları için 
kendilerine yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları ile bedelsiz mal teslimi ve 
hizmet ifalarına ilişkin mal ve hizmet alımlarında istisna belgesini/kartını 
satıcılara ibraz ederek KDV uygulanmamasını talep edeceklerdir. Ayrıca, istisna 
kapsamında alınan mal ve hizmetlerin gösterildiği bir listeyi de onaylayarak 
satıcıya vereceklerdir. 

 Satıcılar tarafından, kendilerine ibraz edilen belge incelenerek, mal ve 
hizmetlerin istisna kapsamına girip girmediği tespit edilecek ve kapsama giren 
mal ve hizmetlerin satışına ilişkin olarak düzenlenen faturada KDV 
hesaplanmayacaktır. 

 İstisna belgesi/kartı örneği ile onaylı mal ve hizmet listesi satıcılar tarafından 
Vergi Usul Kanunu’nun muhafaza ve ibraz hükümleri çerçevesinde saklanır. 

 İstisna kapsamındaki kuruluşlar ve bunların temsilcilikleri adına düzenlenmesi 
gereken faturada, kuruluş ve temsilcilik adı ve adresi, istisna belgesinin tarih ve 
numarası ile kuruluş ve temsilcilik adına alım yapana ilişkin bilgilere (adı-soyadı, 
adresi, kimlik kartı numarası) yer verilecektir. 

 İstisna kapsamına, ev sahibi hükümet anlaşmaları veya ülkemizin taraf olduğu 
diğer anlaşmalar çerçevesinde Türkiye’de faaliyet gösteren ve istisna 
kapsamında olan uluslararası kuruluşlar ile bu kuruluşlara bağlı program, fon, 
temsilcilik ve özel ihtisas kuruluşlarının yönetici kadrolarında görev yapan T.C. 
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vatandaşı olmayan mensuplarına Türkiye’de görevde bulundukları süre içinde 
yapılan ve bedeli KDV dahil en az 50 TL olan kişisel mal ve hizmetler 
girmektedir. Elektrik, su ve telekomünikasyon harcamalarında 50 TL şartı 
aranmayacaktır. 

 Bu kapsamda istisnadan yararlanacak yönetici kadrolarında görev yapan T.C. 
vatandaşı olmayan mensuplar, Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenecektir. 

 İstisna, verginin önce uygulanıp sonra iade edilmesi şeklinde yürütülecek olup, 
bu kapsamda istisnadan faydalanacak yönetici kadrosundaki mensuplar, KDV’ye 
tabi her türlü mal ve hizmeti KDV ödeyerek satın alacaktır. Fatura düzenleme 
sınırının altında kalsa bile bu kapsamdaki satışlar için fatura düzenlenmesi 
zorunludur. 

 Bu kapsamda istisnadan faydalanacak yönetici kadrosundaki mensuplara satış 
yapan KDV mükellefleri, düzenledikleri faturalarda istisnadan faydalanacak 
yönetici kadrosundaki kişinin adı-soyadını, Dışişleri Bakanlığınca düzenlenen 
kırmızı bantlı kimlik kartında yer alan yabancı kimlik numarasını yazmakla 
yükümlüdürler.  

 Ayrıca, mensupların akaryakıt, doğalgaz, motorlu taşıt ve taşınmaz alımlarında 
takrir yöntemi uygulanacaktır. 

 İstisna kapsamındaki kuruluşlara KDV hesaplanmadan yapılan teslim ve 
hizmetler satıcılar tarafından KDV beyannamesinde yer alan “İstisnalar-Diğer 
İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının, “Tam İstisna Kapsamına Giren 
İşlemler” tablosunda, 321 kod numaralı satırında beyan edilecektir. 

 Bu satırın “Teslim ve Hizmet Tutarı” sütununa istisnaya konu işlem bedeli, 
“Yüklenilen KDV” sütununa bu işlemle ilgili alım ve giderlere ait belgelerde 
gösterilen toplam KDV tutarı yazılacaktır. 

 
İstisna kapsamındaki kuruluşlara KDV hesaplanmaksızın yapılan teslim ve 
hizmetlerden kaynaklanan iade taleplerinde aranacak belgeler, iadenin şekli, istisna 
kapsamındaki uluslararası kuruluşlar ile bu kuruluşlara bağlı program, fon, temsilcilik 
ve özel ihtisas kuruluşlarının yönetici kadrolarında görev yapan mensuplarına 
yapılacak iadenin usulü, şekli ve diğer özellikli hususlar konusunda ilgili Tebliğ 
düzenlemesinin detaylı şekilde incelenmesi gerekmektedir. 

 
D- Ağaç ve Orman Ürünleri Tesliminde Tevkifat Uygulamasında Değişiklik 

Yapılmıştır: 
 
KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi” başlıklı (I/C-
2.1.3.3.6.1.) bölümünün ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
 
“Söz konusu malların (ağaç ve orman ürünleri) ithalatçıları veya bu malları 5018 sayılı 
Kanun’a ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan alanlar tarafından 
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yapılan teslimlerde tevkifat uygulanmaz. Bu teslimlere ilişkin düzenlenen faturada 
“Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden/temin edilerek 
üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” veya “Teslim edilen mal 5018 sayılı Kanuna 
ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan temin edildiğinden/temin 
edilerek üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve söz konusu 
malların ithalatına ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine veya bu malların 
5018 sayılı Kanun’a ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan alımına 
ilişkin fatura bilgilerine yer verilir.” 
 
Söz konusu değişiklik ile, orman ürünlerinin Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı işletme 
müdürlüklerinden alanlar tarafından tesliminde tevkifat uygulamasına son verilmiştir. 
 

E- KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Yer Alan Bazı İfadelerde Yapılan 
Değişiklikler: 

 
KDV Genel Uygulama Tebliği'nin daha açık ve anlaşılır olmasını teminen Tebliğ’de yer 
alan ve yanlış anlaşılmalara neden olan bazı ifadelerde değişikliğe gidilmiştir. 
Hukuki/Fiili herhangi bir sonucu bulunmayan bu değişiklikler işbu çalışmamıza dahil 
edilmemiştir.     
 

F- Yürürlük: 
 
İşbu Duyuru konusu Tebliğ’de yer alan değişiklikler, ilgili Tebliğ’in Resmi Gazete’de 
yayımlandığı tarih olan 21.05.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 

Saygılarımızla, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yukarıda yer verilen açıklamalara ilişkin detaylı bilgi almak ve diğer sorularınız için info@centrumauditing.com adresinden veya (0216 504 20 66) 
numaralı telefondan irtibat sağlamanızı öneririz. Centrum Denetim, merkezi “Akasya Acıbadem AVM A Kule Kat:21 Daire:95-96 34660 
AcıbademÜsküdar/İstanbul” adresinde bulunan, Yeminli Mali Müşavir Burçin Gözlüklü adına tescilli bir markadır. Yeminli Mali Müşavir Burçin Gözlüklü 
İstanbul YMM Odası’na bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Ayrıntılı bilgi için www.centrumdenetim.com internet adresini ziyaret edebilirsiniz. 


