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İMALAT SANAYİNE YÖNELİK TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLAR 
KAPSAMINDA YAPILAN İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN 
YÜKLENİLEN KDV’NİN İADE UYGULAMASI 2022, 2023 VE 
2024 YILLARINDA YÜKLENİLECEK KDV TUTARLARI İÇİN 
DE UYGULANACAK OLUP, SAĞLIK BAKANLIĞINCA 
ONAYLANAN COVİD-19 AŞILARINA %1 ORANINDA KDV 
UYGULAMASI 31.12.2022’YE UZATILMIŞTIR  
 
(5047 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI) 
 
 
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28 ve geçici 37’nci 
maddelerinin Cumhurbaşkanına verdiği yetki kapsamında, 5047 
sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (R.G. 31.12.2021 – 31706) 
yayımlanmıştır. Anılan Karar ila yapılan değişiklikler aşağıda 
izah edilmiştir. 
 
1. İMALAT SANAYİNE YÖNELİK TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLAR 

KAPSAMINDA YAPILAN İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN 
YÜKLENİLEN KDV’NİN İADE UYGULAMASI UZATILMIŞTIR: 

 
Katma Değer Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 37. madde1 
ile imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgeli 
yatırımlarla ilgili olarak; 

  
 Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım 

öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 
2017-2019 yıllarında yüklenilen ve 2017-2019 yıllarının 
altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi 
edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri 
izleyen bir yıl içerisinde, 

 
 
 
 

 
1 6770 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi uyarınca, 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  
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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 2021 yılında 11,8 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’dan fazla ülkede bulunan 1.728 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dâhil dünya çapında 97.292 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. 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211231-25.pdf
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 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara 

ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017-2019 yıllarında yüklenilen ve 2017-2019 
yılları sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi 
izleyen yıl içerisinde, 
 

talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edilebilmekteydi.  
 
2019/116 Sayılı Sirkülerimizde belirtildiği üzere 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
uyarınca; 2017, 2018 ve 2019 yıllarında uygulanan imalat sanayine yönelik teşvik 
belgeli yatırımlar kapsamındaki inşaat işleri dolayısıyla yüklenilen KDV’nin iadesinin 
uygulanmasına, 2020 ve 2021 yılında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV 
için de devam edilmesi imkanı getirilmişti . 
 
Bu kez, 5047 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; imalat sanayine yönelik teşvik 
belgeli yatırımlar kapsamındaki inşaat işleri dolayısıyla yüklenilen KDV’nin 
iadesinin uygulamasına, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında yüklenilen ve indirim 
yoluyla giderilemeyen KDV için de devam edilmesi imkanı getirilmiştir. 
 
Söz konusu uygulama 01.01.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. 
 
 
2. SAĞLIK BAKANLIĞINCA ONAYLANAN COVİD-19 AŞILARINA %1 ORANINDA KDV 

UYGULAMASI 31.12.2022’YE UZATILMIŞTIR:  
 

KDV Kanununun 28 inci maddesine istinaden yayımlanan 2007/13033 Karara 
göre, mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi 
oranları;   
  
- Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1  
- Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %  
- Ekli listelerde yer almayan mal ve hizmetler için % 18 olarak tespit 

edilmiştir. 
 

2020/98 Sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere 3318 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararının 2 nci maddesi ile 2007/13033 sayılı Karara eklenen geçici 8 inci 
madde ile Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşıların ithal ve tesliminde 
KDV oranı 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) % 8’den %1’e indirilmişti. 
 
Bu kez, 5047 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; anılan maddedeki 31.12.2021 
ibaresi 31.12.2022 şeklinde değiştirilmek suretiyle Sağlık Bakanlığınca 
onaylanan Covid-19 aşıların ithal ve teslimindeki KDV oranının 31/12/2022 
tarihine kadar (bu tarih dâhil) %1 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. 
 
Karar, 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 
Saygılarımızla.  
 
 
 


