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GEÇİCİ MADDE 37 
 
 
MADDENİN YENİ METNİ   :  
 
(7394 sayılı kanunun 11 inci maddesiyle değiştirilen madde: Yürürlük; 01.05.2022) İmalat sanayii ile turizme 
yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet 
ifaları 31/12/2025 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır. 
 
Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, zamanında alınmayan vergiler, vergi ziyaı cezası 
uygulanarak gecikme faizi ile birlikte yatırım teşvik belgesi sahibi alıcıdan tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarda 
zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden 
takvim yılı başından başlar. 
 
Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden 
hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, bu Kanunun 32 nci maddesi hükmü 
uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir. 
 
Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreyi üç yıla kadar uzatmaya; Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu maddenin 
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.(*) 
 
MADDENİN ESKİ METNİ : 
 
(*) Değişmeden önceki şekli) İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında; 
 
a) Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017, 
2018 ve 2019 yıllarında yüklenilen ve 2017, 2018 ve 2019 yıllarının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla 
telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde, 
 
b) 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017, 2018 
ve 2019 yıllarında yüklenilen ve 2017, 2018 ve 2019 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma 
değer vergisi izleyen yıl içerisinde, 
 
talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunur. Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması 
halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil 
edilir. Bu vergiler ve cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun 
meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başında başlar. 
 
Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreleri, bitiminden itibaren, sürelerin bitimini takip eden her bir takvim yılı 
itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir. (1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre 
2020 ve 2021 yılları için, 5047 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre 2022, 2023 ve 2024 yılları için de uygulanır.) 
 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 
 
 
1. MADDENİN ESKİ METNİ İLE İLGİLİ YORUM VE AÇIKLAMALAR : 
 

 
Yatırımcıların, yatırımları nedeniyle yüklendikleri  KDV’yi indirimle gideremeyerek DEVROLAN KDV SORUNU 
yaşamaları, KDV uygulamasının kanayan yarasıdır.  
 
Bu sakıncayı bertaraf etmek için, konulmuş olan 13 üncü maddenin “d” bendindeki istisna kısmi bir çözüm 
sağlamaktadır.  
 
Çünkü bu istisna; 
 
- Yatırım teşvik belgesine bağlanmamış yatırımları kapsamadığı ve  
 
- Yatırım teşvik belgesi bulunsa bile, bu belge kapsamındaki inşaat harcamalarını kapsamadığı  
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için  eksik kalmaktadır.  
 
Yatırımcıların öteden beri devam eden sızlanmalarına karşılık bugüne kadar getirilen yegane hüküm, KDV 
Kanunu’nun Geçici 30 uncu maddesi olup, bu madde 500 milyon TL’yi aşan yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki 
inşaat harcamalarına ilişkin inşaata yönelik KDV yüklenimlerinin iadesi ile sınırlı tutulduğu için, son derece dar bir 
alanda çözüm sağlayabilmiştir. (Geçici 30 uncu maddedeki 500 milyon TL’deki haddi 50 milyon TL’ye kadar 
indirme konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiş olmasına rağmen, Hükümet bu yetkiyi henüz kullanmamıştır.) 
 
Geçici 37 nci maddenin ESKİ ŞEKLİ, yatırım büyüklüğü engeli içermeksizin teşvik belgeli yatırımlar kapsamındaki 
inşaat harcamalarına ait indirimle giderilemeyen KDV’lerin iadesini öngörmekte idi. 
 
Söz konusu eski metin; 
 
- Sadece İMALAT SANAYİİNE YÖNELİK yatırım teşvik belgelerini kapsadığı, 
  
- Sadece 2017 YILINDA YÜKLENİLEN inşaat harcamaları KDV’si ile sınırlı tutulduğu için,  

 
yine dar ve kısmi bir çözüm getirmişti. 
 
Sadece 2017 yılı için öngörülen bu madde hükmü daha sonra 2018, 12019, 2020 ve 2021 yıllarına teşmil 
edilmişti. 
 
Bizim anlayışımıza göre teşvik belgesine bağlı olsun, olmasın tüm yatırımlardaki, tüm yatırım kalemleri için 
yüklenilen KDV’ler indirimle giderilemediği takdirde, iade edilmelidir. Hatta, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de 
de DEVROLAN KDV SORUNU, tümüyle ortadan kaldırılmalıdır.  
 
GEÇİCİ 37 inci MADDENİN ESKİ ŞEKLİ 01.05.2022 TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR. 
 
01.05.2022 tarihinden önce BU MADDENİN ESKİ ŞEKLİ KAPSAMINDA YÜKLENİLMİŞ OLAN KDV’LERİN 
İADESİ DEVAM ETMEKTEDİR. 
 
MADDENİN ESKİ ŞEKLİNİN UYGULANMASINI DÜZENLEYEN ve 42 nolu  KDV Tebliği ile KDV Genel Uygulama 
Tebliğine (II/E-7) işlenen hüküm şöyledir: 
 
“7. İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşlerine İlişkin 
1/5/2022 Tarihinden Önce Yapılan Mal ve Hizmet Alımları 1 2 
 
3065 sayılı Kanunun 7394 sayılı Kanun ile değişmeden önceki geçici 37 nci maddesinde, 3 
 
“İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;  
 
a) Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat 21 
işleri nedeniyle 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yüklenilen ve 2017, 2018 ve 2019 yıllarının altı 
aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık 
dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,  
 
b) 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri 
nedeniyle 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yüklenilen ve 2017, 2018 ve 2019 yılları sonuna 
kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde, 
 
talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunur. Teşvik belgesine konu yatırımın 
tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden 

 
1 10 Seri No.lu Tebliği ile başlığıyla birlikte bölüm eklenmiştir. 
 
2 42 Seri No.lu Tebliği ile değiştirilen bölüm başlığı. (Yürürlük: 1/5/2022 tarihinden geçerli olmak 
üzere 28/5/2022 tarihinde) 
 
3 42 Seri No.lu Tebliği ile değiştirilen ibare. (Yürürlük: 1/5/2022 tarihinden geçerli olmak üzere 
28/5/2022 tarihinde) 
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itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarında zamanaşımı, verginin 
tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim 
yılı başında başlar.  
 
Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreleri, bitiminden itibaren, sürelerin bitimini takip 
eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir.  
 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”  
 
hükmü yer almaktadır. 4 
 
Diğer taraftan, 30/12/2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 29/12/2019 
tarihli ve 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, söz konusu maddenin, 2020 ve 2021 
yıllarında; 31/12/2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 30/12/2021 tarihli 
ve 5047 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, söz konusu maddenin, 2022, 2023 ve 2024 
yıllarında 5  yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi için de 
uygulanmasına karar verilmiştir. 6 
 
Bu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir.  
 
7.1. Kapsam  
 
İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında; 
 
– Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri 
nedeniyle ilgili yılın ilk altı aylık döneminde söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi 
mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi 
edilemeyen KDV’nin bu altı aylık dönemi izleyen bir yıl içinde,  
 
– Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri 
nedeniyle ilgili yılın ikinci altı aylık döneminde söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi 
mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi 
edilemeyen KDV’nin bu altı aylık dönemi izleyen bir yıl içinde,  
 
– 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri 
nedeniyle ilgili yılda söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen 
faturalarda yer alan ve aynı yılın sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin söz 
konusu yılı izleyen yıl içinde talep edilmesi halinde iadesi öngörülmektedir.  
 
Örnek 1: İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında asgari 50 milyon Türk 
Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2019 yılının 
ilk altı aylık döneminde (1/1/2019-30/6/2019) söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi 
mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi 
edilemeyen KDV’nin izleyen bir yıl içinde (1/7/2019-30/6/2020) talep edilmesi halinde iade 
edilmesi söz konusu olacaktır.  
 
 
 
 

 
4 25 Seri No.lu Tebliğ ile değiştirilen paragraf. 
 
5 40 Seri No.lu Tebliğ ile eklenmiştir. (Yürürlük 18/1/2022) 
 
6 30 Seri No.lu Tebliğ ile eklenmiştir. (Yürürlük 14/2/2020) 
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Örnek 2: İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında asgari 50 milyon Türk 
Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2020 yılının 
ikinci altı aylık döneminde (1/7/2020-31/12/2020) söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi 
mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi 
edilemeyen KDV’nin izleyen bir yıl içinde (1/1/2021-31/12/2021) talep edilmesi halinde iade 
edilmesi söz konusu olacaktır. 
 
Örnek 3: İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında 50 milyon Türk Lirası 
tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2021 yılında 
söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve 
2021 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen yıl içinde (1/1/2022-
31/12/2022) talep edilmesi halinde iade edilmesi söz konusu olacaktır. 7 
 
Bu uygulamadan yararlanacak mükelleflerin, imalat sanayiine yönelik düzenlenmiş bir yatırım 
teşvik belgesine sahip olması, söz konusu inşaat işlerinin de bu teşvik belgesinde öngörülen 
yatırıma ilişkin olması ve teşvik belgesinde öngörülen süre içinde yapılmış olması 
gerekmektedir.  
 
7.2. İstisnanın Uygulaması  
 
İstisna, münhasıran söz konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat taahhüt işi, nakliye, hafriyat 
ve benzeri inşa işlerine ilişkindir. Yatırımı yapanların söz konusu inşaat işlerinde kullanılan 
mal alımları da bu kapsamda değerlendirilir. Dolayısıyla söz konusu istisna inşaat işlerine 
ilişkin olmak koşuluyla hem hizmet hem de mal alımlarını kapsamaktadır.  
 
Bu istisna, verginin önce uygulanıp sonra iade edilmesi şeklinde düzenlenmiş olup, istisna 
kapsamında değerlendirilen mal ve hizmet alımlarında genel hükümler çerçevesinde KDV 
uygulanır. Dolayısıyla yatırımı yapana mal teslimi veya hizmet ifası yapanların bu kapsamda 
KDV istisnası uygulamaları mümkün değildir.  
 
Yatırımı yapan belge sahibi mükellefler tarafından inşaat işlerine ilişkin bu şekilde yüklenilen 
vergiler, ilgili dönemde indirim konusu yapılır. Söz konusu mükelleflerin bu şekilde yüklenip 
indirim hesaplarına dahil ettikleri vergilerin öncelikle indirim yoluyla telafi edilmesi 
gerekmektedir. İlgili altı aylık veya yıllık dönemlerde yüklenilen ve indirim yoluyla telafi 
edilemeyen KDV’nin iadesi mümkündür. İadesi talep edilecek KDV tutarının altı aylık veya 
yıllık dönemlere ilişkin son dönem beyannamesindeki sonraki döneme devreden KDV tutarını 
aşamayacağı tabiidir.  
 
7.3. İstisnanın Beyanı  
 
İade;  
 
– Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat 
işlerinde ilgili yılın ilk altı aylık döneminde yüklenilen ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi 
edilemeyen KDV için en erken aynı yılın Temmuz, en geç ilgili yılı izleyen Mayıs dönemine 
ait KDV beyannamesine,  
 
– Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat 
işlerinde ilgili yılın ikinci altı aylık döneminde yüklenilen ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi 
edilemeyen KDV için en erken ilgili yılı izleyen yılın Ocak, en geç Kasım dönemine ait KDV 
beyannamesine,  
 

 
7 30 Seri No.lu Tebliğ ile değiştirilmiştir. (Yürürlük 14/2/2020) 
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– 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat 
işlerinde ilgili yılda yüklenilen ve söz konusu yılın sonuna kadar indirim yoluyla telafi 
edilemeyen KDV için en erken bu yılı izleyen yılın Ocak, en geç Kasım dönemine ait KDV 
beyannamesine  
 
dahil edilerek talep edilebilir. İadesi talep edilecek tutar, talebin yapılacağı döneme ait KDV 
beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının “Diğer İade 
Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunun 442 kod numaralı “İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım 
Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri” satırında beyan edilir.  
 
Örnek 1: Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin 
inşaat işlerinde 2019 yılının ilk altı aylık döneminde (1/1/2019-30/6/2019) yüklenilen ve bu 
süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV, en erken Temmuz/2019, en geç 
Mayıs/2020 dönemine ait KDV beyannamesine dahil edilerek iade talep edilebilir. 
 
Örnek 2: Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin 
inşaat işlerinde 2020 yılının ikinci altı aylık döneminde (1/7/2020-31/12/2020) yüklenilen ve 
bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV, en erken Ocak/2021, en geç 
Kasım/2021 dönemine ait KDV beyannamesine dahil edilerek iade talep edilebilir. 
 
Örnek 3: 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin 
inşaat işlerinde 2021 yılında yüklenilen ve 2021 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi 
edilemeyen 26 KDV, en erken Ocak/2022, en geç Kasım/2022 dönemine ait KDV 
beyannamesine dahil edilerek iade talep edilebilir. 8 
 
 
Yatırımın ilgili mevzuat hükümlerine göre tamamlanamaması halinde, iade edilen vergiler, 
vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.  
 
7.4. İade  
 
Bu bölümde yer alan işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:  
 
- Standart iade talep dilekçesi  
- İade talep edilen döneme ilişkin indirilecek KDV listesi  
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi 
- Yatırım teşvik belgesi ve eki listenin onaylı örneği  
 
7.4.1. Mahsuben İade  
 
Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan mahsuben iade talepleri yukarıdaki belgelerin ibraz 
edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve 
teminat aranmadan yerine getirilir.  
 
7.4.2. Nakden İade  
 
Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan ve 10.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi 
inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 10.000 
TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre 

 
8 30 Seri No.lu Tebliğ ile eklenmiştir. (Yürürlük 14/2/2020) 
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yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, 
vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür. 9 “ 
 
2. GEÇİCİ 37 İNCİ MADDENİN 01.05.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİREN YENİ METNİ 

İLE İLGİLİ YORUM VE AÇIKLAMALAR : 
 

7394 sayılı Kanun’un 11. maddesiyle KDV Kanunu’nun geçici 37. maddesi komple 
değiştirilmiştir.  
 
Böylelikle, imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki inşaat işlerine 
ait KDV yüklenimlerinin belli şartlarla yatırımcıya iade edilmesi yönteminden 
vazgeçilerek; 
 
Gerek imalat sanayiine gerekse turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi 
mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimlerinde ve hizmet 
ifalarında 31.12.2025 tarihine kadar KDV istisnası uygulanması esası getirilmiştir.  
 
Tebliğin 4. maddesiyle bu yeni istisna hükmüne ilişkin ibare değişiklikleri yapılmış ve 
KDV Genel Uygulama Tebliğinin II/E bölümüne 7.A no.lu yeni bir bölüm eklenerek söz 
konusu istisnanın kapsamı ve uygulama esasları açıklanmıştır.  
 
Buna göre İMALAT SANAYİİ VE TURİZM KONULARINDA TEŞVİK BELGESİ 
BULUNAN YATIRIMCILAR, 1 MAYIS 2022 TARİHİNDEN İTİBAREN BU BELGE 
KAPSAMINDAKİ İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN MAL VE HİZMET İHTİYAÇLARINI KDV 
KANUNUNUN GEÇİCİ 37. MADDESİ UYARINCA KDV SİZ OLARAK TEDARİK 
EDEBİLECEKLERDİR. (Teşvik belgesine bağlı global listedeki inşaat dışı makine-
teçhizat alımları için KDV Kanununun 13/d maddesindeki istisna hükmü uygulanmaya 
devam olunacaktır.)  
 
Geçici 37. madde kapsamında KDV istisnası uygulayarak imalatçılara ve turizmcilere 
teşvik belgesi kapsamındaki inşaatlara yönelik mal veya hizmetleri KDV siz olarak 
veren satıcılar, bu satışlarla ilgili KDV yüklenimlerini indirebilirler, indirimle 
gideremedikleri KDV yüklenimlerini 42 no.lu KDV Tebliğinin 4. maddesindeki esaslara 
göre iade alabilirler. 
 
Söz konusu 7/A nolu bölüm şöyledir: 
 
“7/A. İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki 
İnşaat İşleri 10 
 
3065 sayılı Kanunun 7394 sayılı Kanunla değişik geçici 37 nci maddesinde, “İmalat 
sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge 
kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31/12/2025 
tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.   
 
Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, zamanında alınmayan 
vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte yatırım teşvik 
belgesi sahibi alıcıdan tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarda zamanaşımı, verginin 
tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip 
eden takvim yılı başından başlar.   

 
9 41 Seri No.lu Tebliğ ile bölümde yer alan “5.000 TL” ibareleri “10.000 TL” olarak değiştirilmiştir. 
Yürürlük:1/5/2022 den itibaren yapılacak işlemlere ilişkin iade taleplerine uygulanmak üzere yayımı 
tarihinde. 
 
10  42 Seri No.lu Tebliğ ile eklenen bölüm. (Yürürlük: 1/5/2022 tarihinden geçerli olmak üzere 
28/5/2022 tarihinde) 



Geçici Md 37 
 

7 
 

 
Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, 
vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi 
edilemeyen vergiler, bu Kanunun 32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında 
işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir.   
 
Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreyi üç yıla kadar uzatmaya; Hazine ve 
Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye 
yetkilidir.” hükmü yer almakta olup, söz konusu hükmün yürürlük tarihi 1/5/2022 
olarak düzenlenmiştir.   
 
Bu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir.   
 
7/A.1. Kapsam   
 
Söz konusu düzenleme ile 31/12/2025 tarihine kadar uygulanmak üzere imalat 
sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge 
kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin 1/5/2022 tarihinden itibaren yapılan teslim ve 
hizmetler KDV’den istisna edilmiştir.   

 
Bu istisnadan yararlanacak mükelleflerin, imalat sanayii ile turizme yönelik 
düzenlenmiş bir yatırım teşvik belgesine sahip olması gerekmekte olup, bu belgenin 
Kanunun yürürlük tarihinden önce düzenlenmiş olması istisna uygulanmasına engel 
değildir.   
 
Öte yandan, inşaat işlerinin yatırım teşvik belgesinde öngörülen yatırıma ilişkin 
olması, 31/12/2025 tarihini aşmamak kaydıyla yatırım teşvik belgesinde öngörülen 
süre içinde yapılmış olması ve istisna uygulanacak harcama tutarının inşaat işlerine 
yönelik yatırım teşvik belgesinde yer alan yatırım tutarını aşmaması gerekmektedir.   
 
İstisna, münhasıran söz konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat taahhüt işi, nakliye, 
hafriyat ve benzeri inşa işlerine ilişkindir. Yatırımı yapanların söz konusu inşaat 
işlerinde kullanılan mal alımları da bu kapsamda değerlendirilir. Dolayısıyla söz 
konusu istisna inşaat işlerine ilişkin olmak koşuluyla hem hizmet hem de mal 
alımlarını kapsamaktadır.   
 
Söz konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin alınan makine, araç-gereç 
ve tefrişatın (yatırım teşvik belgesinde yer alsa dahi) bu istisna kapsamında 
değerlendirilmesi mümkün değildir.   
 
7/A.2. İstisnanın Uygulaması   
 
İstisnadan yararlanmak isteyen yatırım teşvik belgesi sahibi mükellefler KDV 
yönünden bağlı oldukları vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda 
bulunurlar. Başvuruda bulunan mükellefler tarafından inşaat işlerine ilişkin istisna 
kapsamında alınacak mal ve hizmet listesi, hazırlanan projeye uygun olarak 
elektronik ortamda sisteme girilir. Vergi dairesince gerekli kontroller yapıldıktan 
sonra şartları sağlayanlara elektronik olarak sisteme girilen mal ve hizmetle sınırlı 
olmak üzere istisna belgesi verilir (EK:30).   
 
İstisna hükmünün yürürlüğe girdiği 1/5/2022 tarihinden önce veya bu tarihten 
itibaren başlayan inşaat işlerine ilişkin, 1/5/2022 tarihinden sonra yapılan mal ve 
hizmet alımları istisna kapsamında olup, inşaat işlerine ilişkin bu tarihten önce 
alınan mal ve hizmetlerin istisna belgesine dahil edilmesi mümkün değildir. Diğer 
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taraftan, 1/5/2022 tarihinden sonra yapılan mal ve hizmet alımları için de 3065 
sayılı Kanunun 7394 sayılı Kanun ile değişmeden önceki geçici 37 nci maddesi hükmü 
uygulanmaz.   
 
Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin alıcı tarafından onaylanmış bir örneği 
satıcılara verilir. Bu belge satıcılar tarafından 213 sayılı Kanunun muhafaza ve ibraz 
hükümlerine uygun olarak saklanır.   
 
Mal teslimi ve hizmet ifası gerçekleştikçe alıcı ve satıcılar alım/satım bilgilerini 
sisteme girerler.   
 
Satıcı mükellefin iade talebi, bu istisna belgesi ve sisteme yapılan alış ve satış giriş 
bilgileri esas alınmak suretiyle, iade için gerekli diğer belgeler de aranarak 
sonuçlandırılır.   
 
Projenin sonradan revize edilmesi, güncellenmesi veya ek proje düzenlenmesi 
halinde proje kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste de elektronik ortamda 
revize edilir. Revize sonrası istisna kapsamına giren alışlarda istisnadan 
faydalanılabilmesi için istisna belgesinin de revize edilmesi gerekir.   
 
İstisna belgesi, 31/12/2025 tarihini geçmemek üzere projede öngörülen süreyle 
sınırlı olarak verilir. Projedeki sürenin revize edilmesi durumunda, istisna 
belgesindeki süre de revize edilir.   
 
Aynı satıcıdan yapılan birden fazla mal ve hizmet alımına ilişkin harcamaların proje 
maliyetinin binde 5’ine kadar olan kısmı tek satır olarak girilebilir. Bu şekilde birden 
fazla satır yazılabilir. Ancak, bu satır tutarlarının toplamının proje maliyetinin 
yüzde 10’unu aşmaması gerekir. Bu durumda da mal ve hizmetin cinsi, miktarı, 
tutarı gibi hususlar, bu kapsamdaki alışları anlaşılır bir şekilde açıklayacak detayda 
yazılır. Bu alımlara ilişkin fatura tarih ve numarasının listede yer alması gerektiği 
tabiidir.   
 
İstisna kapsamındaki malların ithalat yoluyla temin edilmesi halinde söz konusu 
belge, ilgili gümrük idaresine ibraz edilir. İstisna belgesindeki istisna kapsamında 
ithal edilen mala ilişkin bölüm doldurulduktan sonra ilgili gümrük idaresi tarafından 
bu bölüm de onaylanır. İstisna kapsamında mal ve hizmet alanlar istisna belgesinin 
süresinin sona erdiği tarih itibarıyla istisna belgesini vergi dairesine ibraz ederek 
kapattırmak zorundadır. Vergi dairesi istisna belgesinde yer alan mal ve hizmet 
bölümlerinin satıcılar tarafından doldurulup doldurulmadığını ve faturalarla 
uyumunu kontrol ederek istisna belgesini kapatır.   
 
Satıcılar, yaptıkları teslim ve hizmet ifalarına ilişkin faturada, Tebliğin (II/E-7/A.1.) 
ayrımındaki açıklamaları da göz önünde bulundurmak suretiyle KDV hesaplamazlar.   
 
İstisna tek safhada uygulanacak olup, yatırım teşvik belgesi sahibi mükellefe istisna 
kapsamında mal teslimi ve hizmet ifasında bulunan satıcıların alımlarında istisna 
uygulanması söz konusu değildir.   
 
7/A.3.Yatırım Teşvik Belgesine Konu Yatırımın Tamamlanmaması   
 
3065 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesine göre, yatırım teşvik belgesine konu 
yatırımın tamamlanmaması halinde, zamanında alınmayan vergi yatırım teşvik 
belgesi sahibi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil 
edilir.   
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Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını 
veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden 
takvim yılının başından itibaren başlar.   
 
7/A.4. İstisnanın Beyanı   
 
Bu istisna kapsamında yapılan teslim ve hizmetler, teslim ve hizmetin yapıldığı 
döneme ait KDV beyannamesinin "İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" 
kulakçığının, "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda 339 kod numaralı 
“İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat 
İşlerine İlişkin Teslim ve Hizmetler” satırı aracılığıyla beyan edilir.   
 
Bu satırın "Teslim ve Hizmet Tutarı" sütununa istisnaya konu teslim ve hizmetlerin 
KDV hariç tutarı, "Yüklenilen KDV" sütununa bu teslim ve hizmetlere ilişkin alım ve 
giderlere ait belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı yazılır. İade talep etmek 
istemeyen mükellefler, "Yüklenilen KDV" sütununa “0” yazmalıdır.   
 
7/A.5. İade   
 
Bu istisna kapsamındaki teslim ve hizmetlerden kaynaklanan iade taleplerinde 
aşağıdaki belgeler aranır:   
 
- Standart iade talep dilekçesi   
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi   
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi   
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu   
- Satış faturaları listesi   
- Yatırım teşvik belgesinin örneği   
- Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mal ve 
hizmete ilişkin olarak proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet 
listesinin örneği.   
 
7/A.5.1. Mahsuben İade   
 
Mükelleflerin bu işlemlerden kaynaklanan mahsuben iade talepleri yukarıdaki 
belgelerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme 
raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.   
 
7/A.5.2. Nakden İade   
 
Mükelleflerin bu işlemlerden kaynaklanan ve 10.000 TL’yi aşmayan nakden iade 
talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. 
İade talebinin 10.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu 
veya YMM raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade 
talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna 
göre çözülür.   
 
7/A.6. Müteselsil Sorumluluk   
 
İstisnadan yararlanmak isteyen mükelleflerin istisna belgesinin imza ve kaşe tatbik 
edilmiş bir suretini mal teslimi ve hizmet ifasında bulunan satıcıya vermeleri 
gerekmektedir. Bu belge olmadan istisna uygulanması halinde, ziyaa uğratılan vergi, 
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ceza, zam ve faizlerden satıcı ile birlikte teslim ve hizmet yapılan alıcı da 
müteselsilen sorumludur.   
 
Kendisine teslim veya hizmetin istisna kapsamına girdiğini gösteren belge verilen 
satıcı mükelleflerce, başka bir şart aramaksızın istisna kapsamında işlem yapılır. 
Daha sonra işlemin, istisna için ilgili düzenlemelerde belirtilen şartları baştan 
taşımadığı ya da şartların daha sonra ihlal edildiğinin tespiti halinde, ziyaa uğratılan 
vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya 
hizmet yapılan alıcıdan aranır. Satıcının iade talebi ise yukarıda açıklanan şekilde 
değerlendirilir.” 
 
 
42 Nolu Tebliğdeki 30 Nolu EK. 
 

“EK 30: İMALAT SANAYİİ İLE TURİZME YÖNELİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SAHİBİ MÜKELLEFLERE VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ 

T.C. 

 ............................... VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/DEFTERDARLIĞI 

( ........................ Vergi Dairesi Müdürlüğü) 

Sayı: 

Konu: 

İLGİ: .........../ ...... / tarihli dilekçeni?:. 
İlgide kayıtlı dilekçenizde, firmanızca imalat sanayiine/turizme yönelik proje kapsamında yapılacak inşaat işlerine ilişkin mal teslimi/hizmet ifasında bulunacak 

firmaya ibraz edilmek üzere, söz konusu alımların KDV’den istisna olduğunu belirten bir belge verilmesi talep edilmektedir. 
Yukarıda açık kimliği/unvanı ve adresi belirtilen firmanız ............................................................... işinden dolayı 

Dairemizin .................................... vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi bulunmaktadır. 
Firmanız tarafından imalat sanayiine/turizme yönelik proje kapsamında yapılacak inşaat işleri 3065 sayılı KDV Kanununun geçici 37 nci maddesi uyarınca KDV’den 

istisnadır. 
Bu belgenin verilmesine esas olan dilekçenizde belirtilen hususların aksine bir durumun tespiti veya sonradan ortaya çıkması halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna 

bağlı ceza, faiz ve zamlardan firmanız sorumlu olup, bu belgeye istinaden istisna uygulayan firmalar sorumlu tutulmayacaktır. 

Bu belge, aşağıda yer verilen imalat sanayiine/turizme yönelik inşaat işlerine ilişkin projedeki mal ve hizmetlerle sınırlı olarak firmanızca imalat sanayiine/turizme 
yönelik inşaat işlerinde kullanılacak mal veya hizmeti satın alacağınız fırmaya/ithal edeceğiniz gümrük idaresine 

 ) - (.../.../ ......................... ) tarihleri arasında ibraz edilmek üzere verilmiştir. 
Bilgi edinilmesini rica ederim. 

Vergi Dairesi Müdürü 
Tarih İmza 

EK: İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Sahibi Mükelleflere Proje Kapsamında Yapılacak Ma! Teslimi ve Hizmet İfalarına 
İlişkin Liste 

Projenin Adı : 
İşin Niteliği : 
Yatırım Teşvik Belgesinin Tarihi ve Sayısı : 
Yatırıra Teşvik Belgesinin Başlangıç ve Bitiş Süresi : 

Projenin Başlangıç ve Bitiş Süresi : 

Mükellefin Adı /Unvanı : 

Vergi Dairesi : 

Vergi Kimlik Numarası : 

Faaliyetin Niteliği : 
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Toplam Proje Maliyeti : 

Toplam Proje Maliyetinin %o5’i : 

%10’u: 

 
 
 

Sı
ra

 
 

Malın/Hizmetin Satıcı Firma İmza/Kaşc-Onay 
Cinsi Ölçü 

Birimi 
Miktarı Adı/Unvanı Vergi 

Kimlik 
No 

Fatura 
Satıcı Kirma 

Adı.'Unvanı 

Gümrük 
İdaresi 

Tarihi No Tutarı Miktarı 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            


