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KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 34) 
  
 
Bilindiği üzere, KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA 
TEBLİĞİ ile daha önce çıkarılmış olan 123 adet KDV Genel 
Tebliği yürürlükten kaldırılarak KDV konusu tek Tebliğde 
toplanmıştır. 
 
Daha sonra çıkarılan 33 adet değişiklik Tebliği Sirkülerlerimiz 
ile açıklamalara konu edilmiştir.  
  
KDV Genel Uygulama Tebliğinin bazı bölümlerinde değişiklik 
yapan ve ilişikte metnini sunduğumuz 34 no.lu Tebliğ, 
05.02.2021 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 
yürürlüğe girmiştir. (R.G. – 05.02.2021 – 31386) 
 
34 no.lu KDV Genel Tebliği ile getirilen değişiklikler aşağıda  
tablo halinde özetlenmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
BDO Yayıncılık A.Ş. 
 
Eski Büyükdere Cad. No.14 
Park Plaza Kat:4 
34398 Maslak/İstanbul 
Turkey 
 
Tel: +90 212 365 62 00 
Fax: +90 212 365 62 02 
e-mail: bdo@bdo.com.tr 
www.bdo.com.tr 
 
Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan 
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dâhil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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34 NO.LU KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
TEBLİĞ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLERİ ÖZETLEYEN TABLO 

(Yürürlük 5 Şubat 2021) 
 
 

TEBLİĞ 
MADDE 

NO 
GETİRİLEN DEĞİŞİKLİĞİN ÖZET OLARAK AÇIKLANMASI 

1 

 
KDV Genel Uygulama Tebliğinin I/C-2.1.3.1. nolu Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat 
Uygulayacak Alıcılar başlıklı bölümünün son paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Şu kadar ki, işleme taraf satıcı mükellefin de mücbir sebep kapsamında bulunması halinde, 
söz konusu alımlarda genel hükümler çerçevesinde tevkifat uygulamasına devam olunur.” 
 
 
Bilindiği üzere KDV Genel Uygulama Tebliğinin I/C-2.1.3.1. nolu bölümündeki hüküm uyarınca 
mücbir sebep nedeniyle vergi ödemeleri durmuş olan mükelleflerin yaptığı ALIMLAR mücbir 
sebebin devamı boyunca KDV tevkifatına tabi değildir. 
 
COVİD-19 Pandemisi nedeniyle yaygınlaşan mücbir sebep halleri, SATICININ DA mücbir sebepli 
olması durumunda KDV tevkifatını nasıl etkileneceği sorusunu ön plana çıkarmış ve 34. Nolu KDV 
Tebliğinin 1 inci maddesi ile getirilen yeni hükme göre HEM ALICI HEM SATICI MÜCBİR SEBEPLİ 
DURUMDA İSE KDV TEVKİFATI YAPILACAĞI HÜKMÜ GETİRİLMİŞTİR. 
 
Bu yeni duruma göre, KDV tevkifatı gerektiren bir mal veya hizmetin alım satımı söz konusu ise 
ve ; 
 

- Hem alıcı hem satıcı mücbir sebep kapsamında değilse, KDV tevkifatı yapılacaktır. 
 

- Alıcı mücbir sebep kapsamında fakat satıcı mücbir sebep kapsamında değilse KDV 
tevkifatı yapılmayacaktır. 

 
- Hem alıcı hem satıcı mücbir sebep kapsamında ise  KDV tevkifatı yapılacaktır. 

 
- Alıcı mücbir sebep kapsamında değilse, satıcının mücbir sebep kapsamında olması 

halinde yine KDV tevkifatı yapılacaktır. 
 

 
2 
 

 
Aynı Tebliğin II/A-2.2. nolu Hizmet İhracı – İstisnanın Tevsiki ve Beyan başlıklı bölümünün birinci 
paragrafında parantez içi kısımda yer alan “dövizin” ibaresi “bedelin” olarak değiştirilmiş, 
dördüncü paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, beşinci paragrafında ve devamındaki 
“Örnek”te yer alan “döviz olarak” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve (II/A-2.3.) bölümünün 
birinci paragrafında parantez içi kısımda yer alan “dövizin” ibaresi “bedelin” olarak 
değiştirilmiştir. 

“Bununla birlikte, faturasında Türk Lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında, bedelin Türk 
Lirası olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belgelere istinaden de iade yapılabilir.” 
 
Hizmet ihracında sadece hizmeti alanın yurt dışında mukim olması, faturanın yurt dışı alıcı adına 
düzenlenmesi ve bu hizmetten Türkiye dışında yararlanmış olması şartları aranmaktadır. 
 



 

DENET SİRKÜLER 
Sayı : 2021/038 
 

Bu şartları sağlayan hizmete ait fatura KDV siz olarak düzenlenir ve KDV beyannamesinin Tam 
istisna kapsamına giren işlemler bölümünde 302 kodla beyan edilir.  
 
Ancak Maliye İdaresi, hizmet ihracına ilişkin KDV iadesi alınabilmesi için ayrıca hizmet bedelinin 
döviz olarak Türkiye’ye getirilmiş olması şartını da aramakta, hizmet bedelinin yurt dışından TL. 
olarak getirildiği hallerde iade taleplerini reddetmekteydi. (Uygun bulmadığımız bu şartın tatbik 
edildiği birkaç olayda kazandığımız davalar mevcut olup, benzer yargı kararları başka 
mükelleflerin davalarında da oluşmuştur.) 
 
Maliye İdaresi yukarıdaki değişiklikle HİZMET İHRAÇ BEDELİNİN YURT DIŞINDAN TL OLARAK 
GETİRİLDİĞİ HİZMET İHRAÇLARINDA DA KDV İADE TALEPLERİNİ KABUL EDECEĞİNİ DUYURMUŞTUR.  
 
Hizmet ihracına ilişkin fatura TL bedelli olarak düzenlenebileceği gibi, TL dışı para birimleri 
üzerinden de düzenlenebilir. Ancak bu takdirde yabancı paranın TL karşılığının faturada 
gösterilmesi istenmektedir. Başka bir anlatımla getirilen TL ile faturadaki TL nin uyumu 
aranacaktır.  
 

 
3 
 

 
Aynı Tebliğin 3’üncü maddesi  II/E-5), II/E-5.1 ve II/E-5.3.nolu  İSTANBUL SİSMİK RİSKİN 
AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) KAPSAMINDA YAPILACAK TESLİM VE 
HİZMETLERDE İSTİSNA başlıklı bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan “İstanbul İl Özel 
İdaresine” ibareleri “İstanbul Valiliğine” olarak, II/E-5. ve II/E-5.1. bölümlerinin birinci 
paragraflarında yer alan istisna uygulama sürelerine ilişkin “31/12/2020” ibareleri 
“31/12/2025” olarak değiştirilmiştir. 
 
Bilindiği üzere, söz konusu istisna 6111 sayılı Kanunun Geçici 16. maddesi ile 31.12.2020 
tarihine kadar geçerli olmak üzere getirilmişti. 17.11.2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan 
7256 sayılı Kanunun 40. Maddesi ile bu hükmün uygulama süresi 31.12.2025 tarihine kadar 
uzatılmış olup 3 üncü madde, bu süre uzatımının KDV Genel Uygulama Tebliğinde görünür hale 
gelmesini sağlamıştır. 
 

 
4 
 

 
Aynı Tebliğin II/E-10.nolu 2019 UEFA SÜPER KUPA VE 2020 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ 
MÜSABAKALARI KAPSAMINDA YAPILACAK TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA bölümünün, başlığında 
ve birinci paragrafında yer alan “2020” ibareleri “2021” olarak değiştirilmiştir.  
 
Bu değişikliğin nedeni KDV Kanunu’nun Geçici 40 ıncı maddesinin uygulama süresinin uzatılmış 
olmasıdır. (7256 sayılı Kanun’un 25 inci maddesi)  
 

 
5 
 

 
Aynı Tebliğin II/G-3. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BİLGİSAYAR VE DONANIMLARININ BEDELSİZ 
TESLİMLERİ İLE BUNLARA İLİŞKİN YAZILIM TESLİMİ VE HİZMETLERİ başlıklı bölümünün birinci 
paragrafında yer alan “31/12/2020” ibaresi “31/12/2023” olarak değiştirilmiştir. 
 
Bu değişikliğin nedeni KDV Kanunu’nun Geçici 23 üncü maddesinin uygulama süresinin uzatılmış 
olmasıdır. (7256 sayılı Kanun’un 24 üncü maddesi)  
 
 

 
6 

 

 

Aynı Tebliğin II/G.  bölümünün sonuna başlığı ile birlikte aşağıdaki bölüm eklenmiştir. 
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“9. Doğal Gaz Piyasası Kanununun Ek 1 inci Maddesi Kapsamında Yapılan Devirler 

3065 sayılı Kanuna 7257 sayılı Kanunla eklenen geçici 41 inci maddede; 

“18/4/2001 tarihli ve 4646 SAYILI DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNUNUN EK 1 İNCİ MADDESİ 
KAPSAMINDAKİ DEVİRLER KATMA DEĞER VERGİSİNDEN MÜSTESNADIR. Bu kapsamda yapılan 
işlemler için yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiden İNDİRİLİR. 
İndirim yoluyla giderilemeyen vergiler İADE EDİLMEZ. Hazine ve Maliye Bakanlığı istisna 
uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” 

hükmü yer almaktadır. 

İstisna uygulaması, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamındaki 
devirleri içermekte  olup, söz konusu istisna uyarınca işlem yapan mükelleflerin, bu işlemlere 
ait olarak yüklendikleri vergileri indirim konusu yapmaları mümkündür. Bununla birlikte, söz 
konusu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen verginin iadesinin 
talep edilmesi mümkün bulunmamaktadır.” 
 

7 

 
Aynı Tebliğin (III/B-3.4.8.) nolu  bölümünden sonra gelmek üzere başlığı ile birlikte aşağıdaki 
bölüm eklenmiştir. 

“3.4.9. Yapı Kullanma İzin Belgesi Bulunan ve Mülkiyeti Devredilen Konutların Tesliminde 
İade 

İndirimli orana tabi konut teslimleri nedeniyle iade talebinde bulunulabilmesi için konutların 
tamamlanarak alıcılara fiilen teslim edildiğinin tevsiki gerekmektedir. 

Gayrimenkul satışlarında mülkiyetin devri ise gayrimenkulün tapuda alıcı adına tescil edilmesi 
suretiyle gerçekleşmektedir. 

Diğer taraftan, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 30 uncu maddesine göre, yapı 
inşaatının tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları 
tamamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren belediye veya 
valilikten yapı kullanma izni alınması mecburidir. Bu izin, yapı sahibinin müracaatı üzerine, 
yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur 
görülmediğinin tespitine ilişkindir. 

Bu itibarla, yapı kullanma izin belgesi bulunan ve tapuda mülkiyet devri gerçekleşen konutlara 
ilişkin KDV iade talepleri, konutun fiilen kullanımına ilişkin başkaca bir belge aranmasına veya 
bu bağlamda bir yoklama yapılmasına gerek bulunmaksızın değerlendirmeye alınır.” 
 
Bilindiği üzere  indirimli orana tabi konut teslimlerinde (keza geçici olarak oran indirimi 
yapılmış işyeri teslimlerinde, yabancı uyruklulara KDV istisnalı olarak satılan yeni konut ve 
işyeri teslimlerinde) TESLİMATIN NE ZAMAN YAPILDIĞI hususu, DÜŞÜK ORANLI VEYA İSTİSNALI 
İŞLEMİN HANGİ AY KDV BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEĞİ VE VARSA BU İŞLEME İLİŞKİN KDV İADE 
HAKKININ HANGİ DÖNEM İTİBARİYLE DOĞACAĞI açılarından önem taşımaktadır.  
 
Bu konudaki görüşlerimiz 2019/53 sayılı ve “Konut, İşyeri Ve Arsa Teslimlerinde KDV’nin Ne 
Zaman Doğacağı, KDV Oranı Ve Oran İndiriminden Hangi Tarafın Yararlanacağı Konusundaki 
İhtilaflar” başlıklı duyurumuzda yer almaktadır. 
 
Yeni inşaatlarda tapu verilmesi tek başına inşaatın (veya bağımsız bölümün) vaat edildiği 
şekilde tamamlanarak teslim edildiği anlamına gelmemektedir. Çünkü inşaat başlamadan önce 
veya inşaat devam ederken arsa payı tapusu verilebilmektedir. Hem tapu verilmiş hem de yapı 



 

DENET SİRKÜLER 
Sayı : 2021/038 
 

kullanma (iskan) izin belgesi düzenlenmiş ise mülkiyet devri ve inşaat bitimi resmen 
kesinleştiği için bu iki belge teslimatın tevsikini sağlayabilmektedir. 
 
Nitekim Tebliğin bu hükmünde; 
 
ŞAYET TAPU VERİLMİŞSE, YENİ İNŞAATA AİT YAPI KULLANMA İZNİ DE DÜZENLENMİŞSE, BU İKİ 
BELGEDEN GEÇ TARİHLİ OLANIN TEK BAŞINA TESLİMATIN YAPILDIĞI YANİ TESLİME İLİŞKİN KDV 
NİN VE VARSA KDV İADE HAKKININ DOĞDUĞU TARİHİ BELGELEYECEĞİ (başkaca bir kanıt 
aranmayacağı) AÇIKLANMIŞTIR.  
 
 
 
Aşağıdaki tabloda muhtelif pozisyonlara göre bina veya bağımsız bölüm teslimatının hangi tarih 
itibariyle yapılmış sayılacağı gösterilmiştir.  
 

POZİSYON TESLİMAT DURUMU 

Arsa (veya arsa payı)  tapusu verilmiş, yapı kullanma 
izni alınmamış, teslim tutanağı düzenlenmemiş 

Teslimat henüz yapılmamıştır. Yapı kullanma izninin ve 
teslim tutanağı ve diğer kanıtlardan  hangisi daha önce 
tarihli ise o tarih itibariyle teslimat gerçekleşecektir. 
Alıcının yapıyı bizzat ve fiilen kullanıyor olması veya kiraya 
vermiş ve kiracının fiilen kullanıyor olması hallerinde, fiili 
kullanım tarihinin başlangıcı teslim tarihi olarak esas 
alınabilir. 

Arsa (veya arsa payı) tapusu verilmemiş, yapı kullanma 
izni alınmamış, teslim tutanağı düzenlenmiş 

Teslim tutanağı teslimatın yapıldığı konusunda önemli bir 
belgedir.  
Ancak gerçekte teslim yapılmadığı halde teslim tutanağı 
düzenlenmiş olabileceği için uygulamada tek başına teslim 
tutağı teslimi belgeleme konusunda yeterli görülmemekte, 
belediye tarafından düzenlenen iş bitirme tutanağı yapı 
denetim firmasının yapının bittiğine dair beyanı, ilgili bina 
veya bağımsız bölümde elektrik, su, doğalgaz kullanımının 
başlaması yahut vergi dairesi tarafından inşaat işlerinin 
bittiğine dair yoklama yapılmış olması gibi ek kanıtlar 
aranmaktadır.  

Arsa (veya arsa payı) tapusu verilmemiş, yapı kullanma 
izni alınmış, teslim tutanağı düzenlenmemiş 

Teslimat henüz yapılmamıştır. Teslimat tapu verildiğinde 
veya teslim tutanağı düzenlendiğinde ve teslimata ilişkin 
sair kanıtlar oluştuğunda (bunlardan hangisi erken ise) 
gerçekleşecektir.  

Arsa (veya arsa payı) tapusu verilmiş, yapı kullanma 
izni alınmış   

Bu iki belgeden geç tarihli olanın tarihi teslimat tarihidir. 
34 nolu KDV Tebliği ile getirilen yeni hükme göre bu iki 
belgenin birlikte varlığı halinde başkaca bir belge veya 
yoklama aranmaksızın teslimat tarihi bu iki belge ile tespit 
edilecek, teslimatın daha sonra yapıldığı iddiaları geçersiz 
olacaktır.  
 
 
 
 

Arsa (veya arsa payı) tapusu verilmiş, yapı kullanma 
izni alınmamış, teslim tutanağı düzenlenmiş 

Teslim tutanağının tarihi, diğer kanıtlarının da 
desteklemesi halinde esas alınır. Teslimatın yapıldığına 
dair sair kanıtlar teslim tutanağı tarihinden önce ise bu 
önceki tarih duruma göre ön planda tutulabilir. Bu 
durumlarda arsa veya arsa payı tapusunun verilmiş veya 
verilmemiş  olması yahut daha sonra verilmesi teslimat 
tarihini etkilemez.  
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Arsa (veya arsa payı) tapusu verilmemiş, yapı kullanma 
izni alınmış, teslim tutanağı düzenlenmiş 

Teslim tutanağının varlığı, diğer destekleyici belgelerle 
birlikte teslimatın yapıldığını gösterebilir.  
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Aynı Tebliğin IV/A-2.1.1. Mahsup Edilebilecek Borçlar başlıklı bölümünün birinci paragrafının 
birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Şu kadar ki, 3065 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasının Bakanlığımıza verdiği 
yetkiye istinaden, KDV iade alacağı ÖTV Kanunundan doğan borçlara (ÖTV’ye tabi olan malların 
indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan KDV iade alacağının, bu mallara 
ilişkin ÖTV borçlarına mahsuben iadesi hariç) mahsup edilemez.” 
 
Bilindiği üzere, eskiden ÖTV de herhangi bir vergi borcu gibi KDV iade haklarının mahsubunda 
dikkate alınabiliyordu.  
 
7 no.lu KDV Tebliği ile ÖTV borçları KDV iade haklarına mahsup edilecek vergi borçları arasından 
çıkarılmıştı. 
 
7 nolu KDV Tebliği ile getirilen bu yasak hükmünün Danıştay tarafından iptali üzerine, 13 no.lu 
KDV Tebliği ile KDV iade alacaklarının ÖTV borçlarına mahsubu yeniden mümkün hale getirilmiş 
fakat bu mahsubun olumlu vergi inceleme raporunun vergi dairesine teslim edildiği tarih veya 
teminat mektubunun verildiği tarih itibariyle yapılmış sayılacağı, mahsup talebinin veya teminat 
çözümünün YMM raporuyla mümkün olmadığı, teminatın sadece vergi inceleme raporuyla 
çözüleceği kuralı konulmuştur.  
 
13 no.lu Tebliğle getirilen bu kuralın da Danıştay tarafından iptali üzerine Maliye İdaresi, 7104 
sayılı Kanun’un 11 inci maddesi ile KDV Kanunu’nun 36 ıncı maddesine eklettiği yetki hükmüne 
dayanarak, 34 nolu KDV Tebliğinin 8 inci maddesini yürürlüğe koymuştur. 
 
Buna göre ; 
 
ÖTV borçlarının KDV iade alacaklarına mahsubu prensip olarak yasak hale gelmiştir. Bu yasağın 
tek istisnası, ÖTV ‘ye tabi olan malların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden 
kaynaklanan KDV iade alacaklarının yine bu mallara ilişkin ÖTV borçlarına mahsup edilebilmesi 
imkanıdır. Belirtilen bu kısıtlı bir alanda uygulanacak olan KDV iade alacağının ÖTV borcuna 
mahsubunda genel hükümler uygulanacak yani bu tür mahsuplar için, aynı işlemde diğer vergi 
borçları hakkında uygulanan kurallar tatbik edilecektir. 
 
 
 

 
 
 

 

Aynı Tebliğin IV/E-5 Nolu İşlemlerin Gerçekliğini İspat başlıklı bölümünün ikinci paragrafı ile 
yedinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Böylelikle izaha davet uygulaması ile ilgili 
değişiklikler KDV Genel Uygulaması Tebliğine yansıtılmıştır. 

7 inci paragrafın 34 nolu KDV Tebliği ile değişik hali kabul edilemez bir hüküm içermektedir. Bu 
hükümle, sadece sahte veya muhteviyatı ile yanıltıcı belge kullanmaya ilişkin ön tespit yazısını 
varlığı (mükellefin izahı peşinen geçersiz sayılarak ) özel esaslara alınma nedeni olarak 
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belirlenmiştir.Özel esaslara girmekten kurtulmak için tek çare olarak ön tespit yazısına uygun 
şekilde beyanname düzeltilmesi ileri sürülmekte yani MÜKELLEFLER PEŞİNEN BEYANNAME 
DÜZELTMEYE  ZORLANMAKTADIR.  

BU HÜKÜM, KDV Genel Uygulama Tebliğinin IV-E/5nolu bölümünde MÜKELLEFLERE TANINMIŞ 
OLAN İSPAT HAKKININ GERİ ANLANMASI ANLAMINA GELMEKTEDİR. 

9 

 
Eski  

“Öte yandan, aynı Kanunun 370’inci 
maddesinde, vergi incelemesine 
başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk 
edilmeden önce verginin ziyaa uğradığına 
delalet eden emareler bulunduğuna dair 
yetkili merciler tarafından yapılmış ön 
tespitler hakkında tespit tarihine kadar 
ihbarda bulunulmamış olması kaydıyla 
mükelleflerin izaha davet edilebileceği 
hükme bağlanmıştır. Bu hükmün 
uygulanmasına ilişkin olarak 25/7/2017 
tarihli ve 30134 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 482 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliğinde izaha davetin kapsamı ve 
şekli, ön tespitin niteliği, izaha daveti 
yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek 
merciler, davet yapılacaklar, yapılan izahta 
kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya 
ilişkin diğer usul ve esaslar belirlenmiştir. 
213 sayılı Kanunun 370’inci maddesinde yer 
alan izaha davet uygulaması kapsamında 
izaha davet komisyonlarınca yapılması 
gereken işlemler 482 Sıra No.lu Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliğindeki açıklamalara göre 
yerine getirilir, izaha davet uygulaması 
kapsamına girmeyen işlemlerin gerçekliğini 
ispatta ise bu Tebliğdeki hükümler uygulanır. 
Bu düzenlemeler çerçevesinde, izaha davet 
kapsamında olan ve izahı kabul edilen 
mükellefler hakkında özel esaslar 
uygulanmaz.” 

 
“Yapılan izahın izaha davet komisyonlarınca 
yeterli bulunmaması ve mükellef tarafından 
Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinde 
öngörülen işlemlerin gerçekleştirilmemesi 
durumunda incelemeye veya takdire sevk 
işlemleri yapılan mükellefler de aynı şekilde 
özel esaslara alınır.” 

 
Yeni  

“Öte yandan, 213 sayılı Kanunun 370 inci 
maddesinin (b) fıkrasında, vergi incelemesine 
başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk 
edilmeden önce verginin ziyaa uğradığına 
delalet eden emareler bulunduğuna dair 
yetkili merciler tarafından yapılmış olan 
sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı 
belge kullanmaya ilişkin  ön tespitler 
bakımından mükelleflere ön tespite ilişkin 
yazının tebliğ edilebileceği ve mükelleflerin 
beyanlarını düzeltebilecekleri 
düzenlenmiştir. Söz konusu hükmün 
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 
ise 30/7/2020 tarihli ve 31201 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan 519 Sıra No.lu Vergi 
Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenmiştir. 
Buna göre, 213 sayılı Kanunun 370 inci 
maddesinin (b) fıkrasında yer alan uygulama 
kapsamında ön tespit ve izah değerlendirme 
komisyonlarınca yapılması gereken işlemler 
519 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliğindeki açıklamalara göre yerine 
getirilir, mezkur uygulama kapsamına 
girmeyen işlemler bakımından ise bu Tebliğin 
bu bölümündeki açıklamalar uygulanır.” 

 

 

 

 

“213 sayılı Kanunun 370 inci maddesinin (b) 
fıkrası uygulaması kapsamında, sahte veya 
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge 
kullanmaya ilişkin ön tespit yazısına konu 
beyanlarını düzeltmeyen mükellefler özel 
esaslara alınır. Ancak, mükellefin söz konusu 
belgelere isabet eden KDV’yi indirim 
hesaplarından çıkararak düzelttiğini veya hiç 
indirim hesaplarına almadığını vergi dairesine 
tevsik etmesi ya da Tebliğin (IV/E-7.2.2) 
bölümünde yer alan şartlardan [birinci 
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paragrafın (a) ayrımı hariç] birini sağlaması 
halinde, vergi incelemesi neticesi 
beklenmeksizin, genel esaslara dönüşü 
yapılır.” 
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34 no.lu KDV Tebliği 05.02.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 

 
 
Saygılarımızla. 
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“KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 34)” metni ilişikte sunulmuştur.  
 
 

5 Şubat 2021 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31386 

TEBLİĞ 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SERİ NO: 34) 

  

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel 

Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünün son paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Şu kadar ki, işleme taraf satıcı mükellefin de mücbir sebep kapsamında bulunması halinde, söz konusu alımlarda genel 

hükümler çerçevesinde tevkifat uygulamasına devam olunur.” 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (II/A-2.2.) bölümünün birinci paragrafında parantez içi kısımda yer alan “dövizin” 

ibaresi “bedelin” olarak değiştirilmiş, dördüncü paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, beşinci paragrafında 

ve devamındaki “Örnek”te yer alan “döviz olarak” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve (II/A-2.3.) bölümünün birinci 

paragrafında parantez içi kısımda yer alan “dövizin” ibaresi “bedelin” olarak değiştirilmiştir. 

“Bununla birlikte, faturasında Türk Lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında, bedelin Türk Lirası olarak 

Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belgelere istinaden de iade yapılabilir.” 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin (II/E-5.), (II/E-5.1.) ve (II/E-5.3.) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan 

“İstanbul İl Özel İdaresine” ibareleri “İstanbul Valiliğine” olarak, (II/E-5.) ve (II/E-5.1.) bölümlerinin birinci 

paragraflarında yer alan “31/12/2020” ibareleri “31/12/2025” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 4 – Aynı Tebliğin (II/E-10.) bölümünün başlığında ve birinci paragrafında yer alan “2020” ibareleri 

“2021” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 5 – Aynı Tebliğin (II/G-3.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “31/12/2020” ibaresi 

“31/12/2023” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 6 – Aynı Tebliğin (II/G.)  bölümünün sonuna başlığı ile birlikte aşağıdaki bölüm eklenmiştir. 

“9. Doğal Gaz Piyasası Kanununun Ek 1 inci Maddesi Kapsamında Yapılan Devirler 

3065 sayılı Kanuna 7257 sayılı Kanunla eklenen geçici 41 inci maddede; 

“18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamındaki devirler 

katma değer vergisinden müstesnadır. Bu kapsamda yapılan işlemler için yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler 

nedeniyle hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla giderilemeyen vergiler iade edilmez. Hazine ve Maliye 

Bakanlığı istisna uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” 

hükmü yer almaktadır. 

İstisna uygulaması, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamındaki devirleri 

kapsamakta olup, söz konusu istisna kapsamında işlem yapan mükelleflerin, bu işlemlere ilişkin olarak yüklendikleri 

vergileri indirim konusu yapmaları mümkündür. Bununla birlikte, söz konusu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim 

yoluyla telafi edilemeyen verginin iadesinin talep edilmesi mümkün bulunmamaktadır.” 

MADDE 7 – Aynı Tebliğin (III/B-3.4.8.) bölümünden sonra gelmek üzere başlığı ile birlikte aşağıdaki bölüm 

eklenmiştir. 

“3.4.9. Yapı Kullanma İzin Belgesi Bulunan ve Mülkiyeti Devredilen Konutların Tesliminde İade 

İndirimli orana tabi konut teslimleri nedeniyle iade talebinde bulunulabilmesi için konutların tamamlanarak 

alıcılara fiilen teslim edildiğinin tevsiki gerekmektedir. 

Gayrimenkul satışlarında mülkiyetin devri ise gayrimenkulün tapuda alıcı adına tescil edilmesi suretiyle 

gerçekleşmektedir. 

Diğer taraftan, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 30 uncu maddesine göre, yapı inşaatının 

tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımlarının 

kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren belediye veya valilikten yapı kullanma izni alınması mecburidir. Bu izin, 

yapı sahibinin müracaatı üzerine, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur 

görülmediğinin tespitine ilişkindir. 
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Bu itibarla, yapı kullanma izin belgesi bulunan ve tapuda mülkiyet devri gerçekleşen konutlara ilişkin KDV iade 

talepleri, konutun fiilen kullanımına ilişkin başkaca bir belge aranmasına veya bu bağlamda bir yoklama yapılmasına 

gerek bulunmaksızın değerlendirmeye alınır.” 

MADDE 8 – Aynı Tebliğin (IV/A-2.1.1.) bölümünün birinci paragrafının birinci cümlesinden sonra gelmek 

üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Şu kadar ki, 3065 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasının Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, KDV 

iade alacağı ÖTV Kanunundan doğan borçlara (ÖTV’ye tabi olan malların indirimli oran uygulanmak suretiyle 

tesliminden kaynaklanan KDV iade alacağının, bu mallara ilişkin ÖTV borçlarına mahsuben iadesi hariç) mahsup 

edilemez.” 

 

MADDE 9 – Aynı Tebliğin (IV/E-5.) bölümünün ikinci paragrafı ile yedinci paragrafı aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“Öte yandan, 213 sayılı Kanunun 370 inci maddesinin (b) fıkrasında, vergi incelemesine başlanılmadan veya 

takdir komisyonuna sevk edilmeden önce verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili 

merciler tarafından yapılmış olan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmaya ilişkin ön tespitler 

bakımından mükelleflere ön tespite ilişkin yazının tebliğ edilebileceği ve mükelleflerin beyanlarını düzeltebilecekleri 

düzenlenmiştir. Söz konusu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise 30/7/2020 tarihli ve 31201 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan 519 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenmiştir. Buna göre, 213 sayılı 

Kanunun 370 inci maddesinin (b) fıkrasında yer alan uygulama kapsamında ön tespit ve izah değerlendirme 

komisyonlarınca yapılması gereken işlemler 519 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki açıklamalara göre 

yerine getirilir, mezkur uygulama kapsamına girmeyen işlemler bakımından ise bu Tebliğin bu bölümündeki 

açıklamalar uygulanır.” 

“213 sayılı Kanunun 370 inci maddesinin (b) fıkrası uygulaması kapsamında, sahte veya muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı belge kullanmaya ilişkin ön tespit yazısına konu beyanlarını düzeltmeyen mükellefler özel esaslara alınır. 

Ancak, mükellefin söz konusu belgelere isabet eden KDV’yi indirim hesaplarından çıkararak düzelttiğini veya hiç 

indirim hesaplarına almadığını vergi dairesine tevsik etmesi ya da Tebliğin (IV/E-7.2.2) bölümünde yer alan şartlardan 

[birinci paragrafın (a) ayrımı hariç] birini sağlaması halinde, vergi incelemesi neticesi beklenmeksizin, genel esaslara 

dönüşü yapılır.” 

MADDE 10 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 

 
 

 

 
 


