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DEMİR-ÇELİK VE ALAŞIMLARINDAN MAMUL 
ÜRÜNLERİN TESLİMİNDE KDV TEVFİKAT ORANI  

1 KASIM 2022 TARİHİNDEN İTİBAREN DEĞİŞİYOR 
 

ÖZET 

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği değişikliği ile, 

  

• Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin tesliminde 4/10 oranında uygulanmakta KDV 

tevkifatı uygulaması 1 Kasım  2022 tarihinden itibaren 5/10’a yükseltilmiştir. 

• Kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin sorumlu sıfatıyla 

kanuni süresinden sonra beyan edilen kısmı bu beyana ilişkin ödemenin yapıldığı döneme 

ait 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır. 

• 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listenin (A) bölümü kapsamında yer alan 

malların takvim yılının Ocak-Haziran dönemindeki teslimlerinden doğan KDV iadelerinin, en 

erken ilgili yılın Haziran dönemi en geç ilgili yılın Kasım dönemi itibarıyla talep edilmesi kaydıyla 

nakden yapılması imanı getirilmiştir. 

• Tam istisna kapsamındaki işlemi yapan mükellefin lehine oluşan kur farkının iade işlemleri 

sonuçlandırılmadan önce ortaya çıkması halinde bu tutarın iade hesabından düşülmesi 

gerekmektedir. 

• KDV iadelerinde teminat mektubunun yanı sıra sigorta şirketi kefalet senedi de verilebilecektir.  

 

 

 

25.10.2022 tarih ve 31994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 43 Seri No.lu KATMA DEĞER VERGİSİ 

GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ile 6/4/2014 tarihli ve 

28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde bazı 

değişiklikler yapılmıştır.  

 

• Kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin sorumlu sıfatıyla 

kanuni süresinden sonra beyan edilen kısmı bu beyana ilişkin ödemenin yapıldığı döneme ait, 1 

No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır. 

 

https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/20105
https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/20105


 

  

  

  

 
 

 

 

 

   
 

26.10.2022/156-2 

• Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin tesliminde 4/10 oranında uygulanmakta olan 

KDV tevkifatı uygulaması,  1  Kasım 2022 tarihinden itibaren 5/10’a yükseltilmiştir. Ayrıca demir-

çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin payları Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören şirketler 

tarafından tesliminde de tevkifat UYGULANACAKTIR. 

 

• 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listenin (A) bölümü kapsamında yer alan 

mallarıni (ekte verilmiştir) takvim yılının Ocak-Haziran dönemindeki teslimlerinden doğan KDV 

iadelerinin, en erken ilgili yılın Haziran dönemi en geç ilgili yılın Kasım dönemi itibarıyla talep 

edilmesi kaydıyla nakden yapılması uygun görülmüştür. 

 

• Tam istisna kapsamındaki bir işlemin gerçekleşmesinden sonra mükellef aleyhine ortaya çıkan 

kur farkı üzerinden ödenen KDV’lerin tam istisna kapsamındaki işlemin gerçekleştiği vergilendirme 

dönemine ilişkin yüklenilen KDV hesabına dahil edilerek iadesinin talep edilmesi mümkündür. 

Ancak, kur farkına ilişkin faturanın iade işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra gelmesi halinde, işlemle 

ilgili mal ve hizmet alımlarına ait kur farkı üzerinden ödenen ve yüklenilen KDV hesabına dahil 

edilmesi gereken KDV, indirim hesaplarına dahil edildiği vergilendirme dönemine ilişkin iade 

hesabında dikkate alınabilir. 

 

• Tam istisna kapsamındaki işlemi yapan mükellefin lehine oluşan kur farkının iade işlemleri 

sonuçlandırılmadan önce ortaya çıkması halinde bu tutarın iade hesabından düşülmesi 

gerekmektedir. İadeye konu edilemeyen bu tutarın ise kur farkının ortaya çıktığı dönem indirim 

hesaplarına alınması mümkündür. Söz konusu kur farkının iade işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra 

ortaya çıkması halinde ise iade hesabında herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek 

bulunmamaktadır. 

 

• KDV iadelerinde teminat mektubunun yanı sıra sigorta şirketi kefalet senedi de verilebilecektir. 

Düzenleme 1.11.2022’den itibaren yürürlüğe girecektir.  
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Değişiklikler aşağıda karşılaştırmalı tablo halinde verilmiştir. 

 

Tebliğin Önceki Hali Değişiklik Düzenlemesi Tebliğin Son Hali 

2.1.1.2. İndirim  

2 No.lu KDV Beyannamesinde 

herhangi bir surette indirim 

yapılması mümkün 

olmadığından tevkif edilen 

KDV’nin tamamının beyan 

edilerek vergi dairesine 

ödenmesi gerekmektedir.  

Tevkifat uygulayan alıcının KDV 

mükellefiyetinin bulunması ve 

tevkifat uyguladığı teslim veya 

hizmeti indirim hakkı tanınan 

işlemlerde kullanacak olması 

halinde, sorumlu sıfatıyla beyan 

edilen tutar, beyanın yapıldığı ay 

içinde verilmesi gereken 1 No.lu 

KDV Beyannamesinde indirim 

konusu yapılabilir. Bu indirimin 

dayanağı 2 No.lu KDV 

Beyannamesi olacaktır.  

Kısmi tevkifata tabi işlemlerde, 

işlem bedeli üzerinden 

hesaplanan KDV;  

- Satıcı tarafından beyan 

edilecek kısmı, takvim yılını takip 

eden takvim yılı aşılmamak 

şartıyla işleme ait fatura veya 

benzeri belgenin defterlere 

kaydedildiği döneme ilişkin 

olarak verilmesi gereken,  

MADDE 1- 26/4/2014 tarihli ve 

28983 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Katma Değer Vergisi 

Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-

2.1.1.2.) bölümünün ikinci 

paragrafında yer alan “sorumlu 

sıfatıyla” ibaresi ile üçüncü 

paragrafının üçüncü satırında yer 

alan “- Sorumlu sıfatıyla” 

ibaresinden sonra gelmek üzere 

“kanuni süresinde” ibareleri 

eklenmiş; aynı bölümün üçüncü 

paragrafının üçüncü satırından 

sonra gelmek üzere aşağıdaki satır 

eklenmiş; aynı bölümde yer alan 

“Örnek”in ikinci paragrafının üçüncü 

cümlesi “2 No.lu KDV Beyannamesi 

yanlışlıkla süresinden sonra 20 

Ağustos tarihinde verilirse ve tevkif 

edilen 126 TL tutarındaki KDV 5 

Eylül tarihinde ödenirse söz konusu 

KDV, en erken ödemenin yapıldığı 

Eylül dönemine ilişkin 1 No.lu KDV 

Beyannamesinde indirim konusu 

yapılabilecektir.” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

“- Sorumlu sıfatıyla kanuni 

süresinden sonra beyan edilen 

kısmı ise bu beyana ilişkin 

ödemenin yapıldığı döneme ait,” 

 

2.1.1.2. İndirim 

2 No.lu KDV Beyannamesinde 

herhangi bir surette indirim yapılması 

mümkün olmadığından tevkif edilen 

KDV’nin tamamının beyan edilerek 

vergi dairesine ödenmesi 

gerekmektedir. 

Tevkifat uygulayan alıcının KDV 

mükellefiyetinin bulunması ve tevkifat 

uyguladığı teslim veya hizmeti indirim 

hakkı tanınan işlemlerde kullanacak 

olması halinde, sorumlu sıfatıyla (Ek 

ibare:RG-25/10/2022-31994) kanuni 

süresinde beyan edilen tutar, beyanın 

yapıldığı ay içinde verilmesi gereken 1 

No.lu KDV Beyannamesinde indirim 

konusu yapılabilir. Bu indirimin 

dayanağı 2 No.lu KDV Beyannamesi 

olacaktır. 

Kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem 

bedeli üzerinden hesaplanan KDV; 

- Satıcı tarafından beyan edilecek 

kısmı, (Değişik ibare:RG-15/2/2019-

30687) takvim yılını takip eden takvim 

yılı aşılmamak şartıyla işleme ait 

fatura veya benzeri belgenin 

defterlere kaydedildiği döneme ilişkin 

olarak verilmesi gereken, 

- Sorumlu sıfatıyla (Ek ibare:RG-

25/10/2022-31994) kanuni 

süresinde beyan edilen kısmı ise 2 
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Tebliğin Önceki Hali Değişiklik Düzenlemesi Tebliğin Son Hali 

- Sorumlu sıfatıyla beyan edilen 

kısmı ise 2 No.lu KDV 

Beyannamesinin verildiği ay 

içinde verilmesi gereken,  

1 No.lu KDV Beyannamesinde 

indirim konusu yapılır. 

Örnek: Satıcı (B), alıcı (A)’ya 12 

Mayıs’ta 1.000 TL karşılığında 

bakır tel teslim etmiş, genel 

oranda KDV’ye tabi bu teslimle 

ilgili olarak 13 Mayıs’ta 

düzenlediği faturada hesaplanan 

KDV, tevkif edilecek KDV ve 

tahsil edilecek KDV tutarlarını, 

Tebliğin (I/C-2.1.3.4.2.) 

bölümündeki açıklamalara uygun 

olarak, sırayla 180 TL, 126 TL ve 

54 TL olarak göstermiştir.  

(A), bu alışla ilgili 2 No.lu KDV 

Beyannamesini 24 Haziran’a 

kadar vermek zorundadır. Bu 

ödevini yerine getirmişse, söz 

konusu beyanname ile sorumlu 

sıfatıyla beyan edeceği 126 

lirayı, 24 Haziran’a kadar 

vermesi gereken Mayıs dönemi 1 

No.lu KDV Beyannamesinde 

indirim konusu yapabilecektir. 2 

No.lu KDV Beyannamesi 

yanlışlıkla süresinden sonra, 

mesela, 24 Ağustos’ta verilirse 

126 TL tutar da 24 Ağustos’a 

kadar verilmesi gereken 

No.lu KDV Beyannamesinin verildiği 

ay içinde verilmesi gereken, 

- (Ek:RG-25/10/2022-31994) 

Sorumlu sıfatıyla kanuni süresinden 

sonra beyan edilen kısmı ise bu 

beyana ilişkin ödemenin yapıldığı 

döneme ait, 

1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim 

konusu yapılır. 

Örnek:Satıcı (B), alıcı (A)’ya 12 

Mayıs’ta 1.000 TL karşılığında bakır 

tel teslim etmiş, genel oranda KDV’ye 

tabi bu teslimle ilgili olarak 13 Mayıs’ta 

düzenlediği faturada hesaplanan 

KDV, tevkif edilecek KDV ve tahsil 

edilecek KDV tutarlarını, Tebliğin (I/C-

2.1.3.4.2.) bölümündeki açıklamalara 

uygun olarak, sırayla 180 TL, 126 TL 

ve 54 TL olarak göstermiştir. 

(A), bu alışla ilgili 2 No.lu KDV 

Beyannamesini 24 Haziran’a kadar 

vermek zorundadır. Bu ödevini yerine 

getirmişse, söz konusu beyanname 

ile sorumlu sıfatıyla beyan edeceği 

126 lirayı, 24 Haziran’a kadar vermesi 

gereken Mayıs dönemi 1 No.lu KDV 

Beyannamesinde indirim konusu 

yapabilecektir. (Değişik cümle:RG-

25/10/2022-31994) 2 No.lu KDV 

Beyannamesi yanlışlıkla süresinden 

sonra 20 Ağustos tarihinde verilirse ve 

tevkif edilen 126 TL tutarındaki KDV 5 

Eylül tarihinde ödenirse söz konusu 
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Tebliğin Önceki Hali Değişiklik Düzenlemesi Tebliğin Son Hali 

Temmuz dönemi 1 No.lu KDV 

beyannamesinde indirim konusu 

yapılabilecektir.  

Mükellef (A)’nın satıcıya 

ödediği/borçlandığı 54 TL tutar 

ise vergiyi doğuran olayın 

gerçekleştiği takvim yılını takip 

eden takvim yılı aşılmamak 

şartıyla25 alış faturasının 

defterlere kaydedildiği dönemde 

indirim konusu yapılabilecektir.  

Satıcının bu teslimle ilgili faturayı 

süresinden sonra düzenleyip 

(A)’ya intikal ettirmesi sorumlu 

sıfatıyla beyanın 24 Haziran’a 

kadar yapılmasına engel değildir. 

Bu durumda hesaplanan verginin 

sorumlu sıfatıyla beyan edilecek 

olan 126 TL tutarındaki kısım 24 

Haziran’a kadar 2 No.lu KDV 

Beyanname ile bildirilecek, 

satıcıya ödenmesi gereken 54 

TL tutarındaki kısım ise vergiyi 

doğuran olayın gerçekleştiği 

takvim yılını takip eden takvim 

yılı26 geçmemek şartıyla 

faturanın defterlere kaydedildiği 

dönem için verilecek 1 No.lu 

Beyannamede indirim konusu 

yapılabilecektir. 

KDV, en erken ödemenin yapıldığı 

Eylül dönemine ilişkin 1 No.lu KDV 

Beyannamesinde indirim konusu 

yapılabilecektir. 

Mükellef (A)’nın satıcıya 

ödediği/borçlandığı 54 TL tutar 

ise (Değişik ibare:RG-15/2/2019-

30687)  vergiyi doğuran olayın 

gerçekleştiği takvim yılını takip eden 

takvim yılı aşılmamak şartıyla alış 

faturasının defterlere kaydedildiği 

dönemde indirim konusu 

yapılabilecektir. 

Satıcının bu teslimle ilgili faturayı 

süresinden sonra düzenleyip (A)’ya 

intikal ettirmesi sorumlu sıfatıyla 

beyanın 24 Haziran’a kadar 

yapılmasına engel değildir. Bu 

durumda hesaplanan verginin 

sorumlu sıfatıyla beyan edilecek olan 

126 TL tutarındaki kısım 24 Haziran’a 

kadar 2 No.lu KDV Beyanname ile 

bildirilecek, satıcıya ödenmesi 

gereken 54 TL tutarındaki kısım ise 

vergiyi doğran olayın 

gerçekleştiği (Değişik ibare:RG-

15/2/2019-30687) takvim yılını takip 

eden takvim yılı geçmemek şartıyla 

faturanın defterlere kaydedildiği 

dönem için verilecek 1 No.lu 

Beyannamede indirim konusu 

yapılabilecektir. 

 



 

  

  

  

 
 

 

 

 

   
 

26.10.2022/156-6 

Tebliğin Önceki Hali Değişiklik Düzenlemesi Tebliğin Son Hali 

2.1.3.3.8. Demir-Çelik 

Ürünlerinin Teslimi  

2.1.3.3.8.1. Tevkifat 

Uygulayacak Alıcılar ve 

Tevkifat Oranı  

Demir-çelik ve alaşımlarından 

mamul, Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.2.) 

bölümünde belirtilen ürünlerin, 

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) 

bölümlerinde sayılanlara 

tesliminde (4/10) oranında KDV 

tevkifatı uygulanır.  

Demir-çelik ve alaşımlarından 

mamul ürünlerin, ithalatçılar 

tarafından yapılan teslimleri ile 

münhasıran cevherden 

üretilenlerinin üreticiler 

tarafından ilk tesliminde tevkifat 

uygulanmaz, bu safhalardan 

sonraki el değiştirmelerde ise 

tevkifat uygulanır. Bununla 

birlikte, demir-çelik ve 

alaşımlarından mamul ürünlerin 

hurdadan, diğer 

hammaddelerden veya hurda, 

cevher ve diğer hammaddeler 

birlikte kullanılarak üretilmesi 

halinde bu ürünlerin ilk 

üreticilerinin teslimi dâhil her 

safhasındaki teslimlerinde 

tevkifat uygulanır.  

İthalatçılar tarafından yapılan 

teslimlere ilişkin düzenlenen 

MADDE 2- Aynı Tebliğin (I/C-

2.1.3.3.8.1.) bölümünde yer alan 

“(4/10)” ibaresi “(5/10)” olarak 

değiştirilmiş; aynı bölümün ikinci 

paragrafından sonra gelmek üzere 

aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

“Ayrıca, demir-çelik ve 

alaşımlarından mamul ürünlerin 

payları Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem 

gören şirketler tarafından tesliminde 

de tevkifat uygulanır.” 

 

2.1.3.3.8. Demir-Çelik Ürünlerinin 

Teslimi (Ek bölüm:RG-21/4/2022-

31816)(68) 

2.1.3.3.8.1.  Tevkifat Uygulayacak 

Alıcılar ve Tevkifat Oranı 

Demir-çelik ve alaşımlarından mamul, 

Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.2.) bölümünde 

belirtilen ürünlerin, Tebliğin (I/C-

2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde 

sayılanlara tesliminde (5/10) oranında 

KDV tevkifatı uygulanır. 

Demir-çelik ve alaşımlarından mamul 

ürünlerin, ithalatçılar tarafından 

yapılan teslimleri ile münhasıran 

cevherden üretilenlerinin üreticiler 

tarafından ilk 

tesliminde tevkifat uygulanmaz, bu 

safhalardan sonraki el 

değiştirmelerde ise tevkifat uygulanır. 

Bununla birlikte, demir-çelik ve 

alaşımlarından mamul ürünlerin 

hurdadan, diğer hammaddelerden 

veya hurda, cevher ve diğer 

hammaddeler birlikte kullanılarak 

üretilmesi halinde bu ürünlerin ilk 

üreticilerinin teslimi dâhil her 

safhasındaki 

teslimlerinde tevkifat uygulanır. 

Ayrıca, demir-çelik ve alaşımlarından 

mamul ürünlerin payları Borsa 

İstanbul A.Ş.’de işlem gören şirketler 

tarafından tesliminde de tevkifat 

uygulanır. 
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Tebliğin Önceki Hali Değişiklik Düzenlemesi Tebliğin Son Hali 

faturada “Teslim edilen mal 

doğrudan ithalat yoluyla temin 

edildiğinden tevkifat 

uygulanmamıştır.” açıklamasına 

ve ithalata ilişkin fatura ve 

gümrük beyannamesi bilgilerine 

yer verilir. Cevherden üretim 

yapanlar ise düzenlenen 

faturada “Teslim edilen mal 

firmamızca münhasıran 

cevherden üretildiğinden tevkifat 

uygulanmamıştır.” açıklamasına 

yer vermek suretiyle tevkifat 

uygulanmaksızın işlem yapar.  

2.1.3.3.8.2. Kapsam  

Tevkifat kapsamına; cevherden, 

hurdadan veya diğer 

hammaddelerden üretilen demir-

çelik ve alaşımlarından mamul 

her türlü uzun (çubuk, inşaat 

demiri, profil, kangal demir, 

filmaşin, tel, halat, hasır, boru, 

lama vb.) veya yassı (levha, 

sıcak haddelenmiş yassı ürünler, 

soğuk haddelenmiş yassı ürünler 

ve kaplanmış yassı ürünler vb.) 

demir-çelik ve alaşımı ürünler 

girmektedir. Demir-çelik ve 

alaşımlarından mamul eşya 

(kapı, kapı kolu, köşebent, vida, 

somun, vida soketi, dübel, kilit, 

çivi, flanş, maşon, dirsek, kanca, 

menteşe, yay, bilya, rulman, 

İthalatçılar tarafından yapılan 

teslimlere ilişkin düzenlenen faturada 

“Teslim edilen mal doğrudan ithalat 

yoluyla temin 

edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır

.” açıklamasına ve ithalata ilişkin 

fatura ve gümrük beyannamesi 

bilgilerine yer verilir. Cevherden 

üretim yapanlar ise düzenlenen 

faturada “Teslim edilen mal 

firmamızca münhasıran cevherden 

üretildiğinden tevkifat uygulanmamışt

ır.” açıklamasına yer vermek 

suretiyle tevkifat uygulanmaksızın 

işlem yapar. 

2.1.3.3.8.2. Kapsam 

Tevkifat kapsamına; cevherden, 

hurdadan veya diğer 

hammaddelerden üretilen demir-çelik 

ve alaşımlarından mamul her türlü 

uzun (çubuk, inşaat demiri, profil, 

kangal demir, filmaşin, tel, halat, 

hasır, boru, lama vb.) veya yassı 

(levha, sıcak haddelenmiş yassı 

ürünler, soğuk haddelenmiş yassı 

ürünler ve kaplanmış yassı ürünler 

vb.) demir-çelik ve alaşımı ürünler 

girmektedir. Demir-çelik ve 

alaşımlarından mamul eşya (kapı, 

kapı kolu, köşebent, vida, somun, vida 

soketi, dübel, kilit, çivi, flanş, maşon, 

dirsek, kanca, menteşe, yay, bilya, 
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zincir vb.) teslimlerinde tevkifat 

uygulanmaz 

rulman, zincir vb.) 

teslimlerinde tevkifat uygulanmaz. 

 

3. İndirimli Orana Tabi 

İşlemlerde İade Uygulaması 

3065 sayılı Kanunun 28 inci 

maddesinin verdiği yetkiye 

dayanılarak Bakanlar Kurulunca 

vergi oranları indirilen teslim ve 

hizmetler dolayısıyla yüklenilen 

ve indirim yoluyla giderilemeyen 

KDV tutarlarının, Bakanlar 

Kurulu Kararı ile belirlenen sınırı 

aşan kısmı, Tebliğin (III/B-3.2.2.) 

bölümünde belirtilen borçlara yılı 

içinde vergilendirme dönemleri 

itibarıyla mahsuben, izleyen yıl 

içerisinde talep edilmesi kaydıyla 

nakden ya da söz konusu 

borçlara mahsuben iade 

edilebilir. 

(Ek paragraf:RG-3/2/2017-

29968) 3065 sayılı Kanunun 29 

uncu maddesinin (2) numaralı 

fıkrasında 6770 sayılı Kanunla 

yapılan değişiklikle, Bakanlar 

Kurulu tarafından vergi nispeti 

indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili 

olup (Mülga ibare:RG-5/6/2018-

30442)(5) (...) indirilemeyen ve 

tutarı Bakanlar Kurulunca tespit 

edilecek sınırı aşan mahsuben 

iade edilmeyen verginin yılı 

MADDE 3- Aynı Tebliğin (III/B-3.) 

bölümünün üçüncü paragrafından 

sonra gelmek üzere aşağıdaki 

paragraf eklenmiştir. 

“Aynı yetki çerçevesinde, 

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı eki (I) sayılı listenin (A) 

bölümü kapsamında yer alan 

malların takvim yılının Ocak-Haziran 

dönemindeki teslimlerinden doğan 

KDV iadelerinin, en erken ilgili yılın 

Haziran dönemi en geç ilgili yılın 

Kasım dönemi itibarıyla talep 

edilmesi kaydıyla nakden yapılması 

uygun görülmüştür.” 

 

3. İndirimli Orana Tabi İşlemlerde 

İade Uygulaması 

3065 sayılı Kanunun 28 inci 

maddesinin verdiği yetkiye 

dayanılarak Bakanlar Kurulunca vergi 

oranları indirilen teslim ve hizmetler 

dolayısıyla yüklenilen ve indirim 

yoluyla giderilemeyen KDV 

tutarlarının, Bakanlar Kurulu Kararı ile 

belirlenen sınırı aşan kısmı, Tebliğin 

(III/B-3.2.2.) bölümünde belirtilen 

borçlara yılı içinde vergilendirme 

dönemleri itibarıyla mahsuben, 

izleyen yıl içerisinde talep edilmesi 

kaydıyla nakden ya da söz konusu 

borçlara mahsuben iade edilebilir. 

(Ek paragraf:RG-3/2/2017-

29968) 3065 sayılı Kanunun 29 uncu 

maddesinin (2) numaralı fıkrasında 

6770 sayılı Kanunla yapılan 

değişiklikle, Bakanlar Kurulu 

tarafından vergi nispeti indirilen teslim 

ve hizmetlerle ilgili olup (Mülga 

ibare:RG-5/6/2018-30442)(5) (...) 

indirilemeyen ve tutarı Bakanlar 

Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan 

mahsuben iade edilmeyen verginin 

yılı içinde nakden iadesiyle ilgili 

sektörler, mal ve hizmet grupları ve 
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içinde nakden iadesiyle ilgili 

sektörler, mal ve hizmet grupları 

ve dönemleri belirlemeye 

Bakanlığımız yetkili kılınmıştır. 

(Ek paragraf:RG-3/2/2017-

29968) Bu yetki 

çerçevesinde, (Değişik 

ibare:RG-5/5/2017-

30057)(2) indirimli orana tabi 

konut ile 2007/13033 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) 

sayılı listenin  (Değişik 

ibare:RG-21/4/2022-

31816)(68) 28, 29, 31 ve 34 üncü 

sırası (Değişik ibare:RG-

5/12/2017-30261) kapsamındaki 

malların teslimlerinden doğan 

KDV iadelerinin, yılı içinde 

vergilendirme dönemleri itibariyle 

talep edilmesi kaydıyla nakden 

yapılması uygun görülmüştür. 

… 

dönemleri belirlemeye Bakanlığımız 

yetkili kılınmıştır. 

(Ek paragraf:RG-3/2/2017-

29968) Bu yetki 

çerçevesinde, (Değişik ibare:RG-

5/5/2017-30057)(2) indirimli orana tabi 

konut ile 2007/13033 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı eki (II) sayılı 

listenin  (Değişik ibare:RG-

21/4/2022-31816)(68) 28, 29, 31 ve 34 

üncü sırası (Değişik ibare:RG-

5/12/2017-30261) kapsamındaki 

malların teslimlerinden doğan KDV 

iadelerinin, yılı içinde vergilendirme 

dönemleri itibariyle talep edilmesi 

kaydıyla nakden yapılması uygun 

görülmüştür. 

Aynı yetki çerçevesinde, 2007/13033 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) 

sayılı listenin (A) bölümü kapsamında 

yer alan malların takvim yılının Ocak-

Haziran dönemindeki teslimlerinden 

doğan KDV iadelerinin, en erken ilgili 

yılın Haziran dönemi en geç ilgili yılın 

Kasım dönemi itibarıyla talep edilmesi 

kaydıyla nakden yapılması uygun 

görülmüştür 

3.2.5. Yılı İçinde Nakden İade 

İşlemi (Başlığı ile birlikte 

ek:RG-3/2/2017-29968) 

Tebliğin (III/B-3.) bölümünde 

açıklanan (Değişik ibare:RG-

5/5/2017-30057)(2) indirimli 

MADDE 4- Aynı Tebliğin (III/B-

3.2.5.) bölümünün sonuna 

aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

“2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı eki (I) sayılı listenin (A) 

bölümü kapsamında yer alan 

3.2.5. Yılı İçinde Nakden İade İşlemi 

(Başlığı ile birlikte ek:RG-3/2/2017-

29968) 

Tebliğin (III/B-3.) bölümünde 

açıklanan (Değişik ibare:RG-

5/5/2017-30057)(2) indirimli orana tabi 
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orana tabi konut ile 2007/13033 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 

(II) sayılı listenin (Değişik 

ibare:RG-21/4/2022-

31816)(68) 28, 29, 31 ve 34 üncü 

sırası (Değişik ibare:RG-

5/12/2017-30261) kapsamındaki 

malların teslimlerinden doğan yılı 

içinde nakden iade tutarının 

hesaplanmasında Tebliğin (III/B-

3.1.1.) bölümünde yer alan 

açıklamalar, iade taleplerinin 

yerine getirilmesinde ise Tebliğin 

(III/B-3.2.1.) bölümünde yer alan 

açıklamalar geçerlidir. 

Ancak,10.000 TL ve üstündeki 

nakden iade taleplerinin, teminat 

verilmeksizin vergi inceleme 

raporuna göre 

sonuçlandırılmasının talep 

edilmesi halinde, iade vergi 

inceleme raporunun vergi dairesi 

kayıtlarına intikal ettiği tarihte 

yapılır. 

 

malların teslimlerinden doğan yılı 

içinde nakden iade tutarı, Tebliğin 

(III/B-3.1.1.) bölümündeki 

açıklamalar çerçevesinde işlemlerin 

yapıldığı yılın Ocak-Haziran dönemi 

için altı aylık olarak ve Haziran 

dönemi sonu itibarıyla hesaplanır. 

Benzer şekilde, 10.000 TL ve 

üstündeki nakden iade taleplerinin, 

teminat verilmeksizin vergi inceleme 

raporuna göre sonuçlandırılmasının 

talep edilmesi halinde, iade vergi 

inceleme raporunun vergi dairesi 

kayıtlarına intikal ettiği tarihte 

yapılır.” 

 

konut ile 2007/13033 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı eki (II) sayılı 

listenin (Değişik ibare:RG-

21/4/2022-31816)(68) 28, 29, 31 ve 34 

üncü sırası (Değişik ibare:RG-

5/12/2017-30261) kapsamındaki 

malların teslimlerinden doğan yılı 

içinde nakden iade tutarının 

hesaplanmasında Tebliğin (III/B-

3.1.1.) bölümünde yer alan 

açıklamalar, iade taleplerinin yerine 

getirilmesinde ise Tebliğin (III/B-

3.2.1.) bölümünde yer alan 

açıklamalar geçerlidir. Ancak,10.000 

TL ve üstündeki nakden iade 

taleplerinin, teminat verilmeksizin 

vergi inceleme raporuna göre 

sonuçlandırılmasının talep edilmesi 

halinde, iade vergi inceleme 

raporunun vergi dairesi kayıtlarına 

intikal ettiği tarihte yapılır. 

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı eki (I) sayılı listenin (A) bölümü 

kapsamında yer alan malların 

teslimlerinden doğan yılı içinde 

nakden iade tutarı, Tebliğin (III/B-

3.1.1.) bölümündeki açıklamalar 

çerçevesinde işlemlerin yapıldığı yılın 

Ocak-Haziran dönemi için altı aylık 

olarak ve Haziran dönemi sonu 

itibarıyla hesaplanır. Benzer şekilde, 

10.000 TL ve üstündeki nakden iade 

taleplerinin, teminat verilmeksizin 
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vergi inceleme raporuna göre 

sonuçlandırılmasının talep edilmesi 

halinde, iade vergi inceleme 

raporunun vergi dairesi kayıtlarına 

intikal ettiği tarihte yapılır 

 

IV. KDV İADESİNDE ORTAK 

HUSUSLAR 

A. İADE TUTARININ HESABI 

VE İADEYE DAYANAK İŞLEM 

VE BELGELER 

… 

1.6. İstisna Kapsamındaki 

İşlemin Gerçekleşmesinden 

Sonra İşlemle İlgili Yüklenilen 

Kur Farkları459  

Tam istisna kapsamındaki bir 

işlemin gerçekleşmesinden 

sonra, söz konusu işleme ilişkin 

mal ve hizmet alımlarına ait kur 

farkları ortaya çıkabilmekte olup, 

söz konusu kur farkı üzerinden 

ödenen KDV’lerin tam istisna 

kapsamındaki işlemin 

gerçekleştiği vergilendirme 

dönemine ilişkin yüklenilen KDV 

hesabına dahil edilerek iadesinin 

talep edilmesi mümkündür. 

Ancak, kur farkına ilişkin 

faturanın iade işlemleri 

sonuçlandırıldıktan sonra 

gelmesi halinde, işlemle ilgili mal 

ve hizmet alımlarına ait kur farkı 

MADDE 5- Aynı Tebliğin (IV/A-1.6.) 

bölümü başlığı ile birlikte aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

“1.6. İstisna Kapsamındaki İşlemin 

Gerçekleşmesinden Sonra İşleme 

İlişkin Mal ve Hizmet Alımları ile İlgili 

Kur Farkları 

Tam istisna kapsamındaki bir 

işlemin gerçekleşmesinden sonra, 

söz konusu işleme ilişkin mal ve 

hizmet alımlarına ait tam istisna 

kapsamındaki işlemi yapan mükellef 

lehine veya aleyhine kur farkı ortaya 

çıkabilmektedir. 

Mükellef aleyhine ortaya çıkan kur 

farkı üzerinden ödenen KDV’lerin 

tam istisna kapsamındaki işlemin 

gerçekleştiği vergilendirme 

dönemine ilişkin yüklenilen KDV 

hesabına dahil edilerek iadesinin 

talep edilmesi mümkündür. Ancak, 

kur farkına ilişkin faturanın iade 

işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra 

gelmesi halinde, işlemle ilgili mal ve 

hizmet alımlarına ait kur farkı 

üzerinden ödenen ve yüklenilen 

KDV hesabına dahil edilmesi 

IV. KDV İADESİNDE ORTAK 

HUSUSLAR 

A. İADE TUTARININ HESABI VE 

İADEYE DAYANAK İŞLEM VE 

BELGELER 

… 

1.6. İstisna Kapsamındaki İşlemin 

Gerçekleşmesinden Sonra İşleme 

İlişkin Mal ve Hizmet Alımları ile İlgili 

Kur Farkları 

Tam istisna kapsamındaki bir işlemin 

gerçekleşmesinden sonra, söz 

konusu işleme ilişkin mal ve hizmet 

alımlarına ait tam istisna 

kapsamındaki işlemi yapan mükellef 

lehine veya aleyhine kur farkı ortaya 

çıkabilmektedir. 

Mükellef aleyhine ortaya çıkan kur 

farkı üzerinden ödenen KDV’lerin tam 

istisna kapsamındaki işlemin 

gerçekleştiği vergilendirme dönemine 

ilişkin yüklenilen KDV hesabına dahil 

edilerek iadesinin talep edilmesi 

mümkündür. Ancak, kur farkına ilişkin 

faturanın iade işlemleri 

sonuçlandırıldıktan sonra gelmesi 

halinde, işlemle ilgili mal ve hizmet 
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üzerinden ödenen ve yüklenilen 

KDV hesabına dahil edilmesi 

gereken KDV, indirim 

hesaplarına dahil edildiği 

vergilendirme dönemine ilişkin 

iade hesabında dikkate alınabilir. 

gereken KDV, indirim hesaplarına 

dahil edildiği vergilendirme 

dönemine ilişkin iade hesabında 

dikkate alınabilir. 

Tam istisna kapsamındaki işlemi 

yapan mükellefin mal ve hizmet 

alımlarına ilişkin olarak lehine 

oluşan kur farkı nedeniyle KDV 

hesaplanması ve kur farkının ortaya 

çıktığı dönem beyannamesinde 

beyan edilmesi gerekmektedir. Tam 

istisna kapsamındaki işlemi yapan 

mükellefin lehine oluşan kur farkının 

iade işlemleri sonuçlandırılmadan 

önce ortaya çıkması halinde bu 

tutarın iade hesabından düşülmesi 

gerekmektedir. İadeye konu 

edilemeyen bu tutarın ise kur 

farkının ortaya çıktığı dönem indirim 

hesaplarına alınması mümkündür. 

Söz konusu kur farkının iade 

işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra 

ortaya çıkması halinde ise iade 

hesabında herhangi bir düzeltme 

yapılmasına gerek 

bulunmamaktadır.” 

 

alımlarına ait kur farkı üzerinden 

ödenen ve yüklenilen KDV hesabına 

dahil edilmesi gereken KDV, indirim 

hesaplarına dahil edildiği 

vergilendirme dönemine ilişkin iade 

hesabında dikkate alınabilir. 

Tam istisna kapsamındaki işlemi 

yapan mükellefin mal ve hizmet 

alımlarına ilişkin olarak lehine oluşan 

kur farkı nedeniyle KDV 

hesaplanması ve kur farkının ortaya 

çıktığı dönem beyannamesinde 

beyan edilmesi gerekmektedir. Tam 

istisna kapsamındaki işlemi yapan 

mükellefin lehine oluşan kur farkının 

iade işlemleri sonuçlandırılmadan 

önce ortaya çıkması halinde bu tutarın 

iade hesabından düşülmesi 

gerekmektedir. İadeye konu 

edilemeyen bu tutarın ise kur farkının 

ortaya çıktığı dönem indirim 

hesaplarına alınması mümkündür. 

Söz konusu kur farkının iade işlemleri 

sonuçlandırıldıktan sonra ortaya 

çıkması halinde ise iade hesabında 

herhangi bir düzeltme yapılmasına 

gerek bulunmamaktadır. 

 

5. Teminat Karşılığı İade 

5.1. Genel Açıklama 

Mükelleflerin, Tebliğin (IV/A-3) 

bölümünde belirlenen sınırı aşan 

ve işlem türü itibarıyla YMM 

MADDE 6- Aynı Tebliğin; 

a) (IV/A-5.1.) bölümünün (a) alt 

bendinde yer alan “teminat 

mektubunun” ibaresi “teminat 

mektubunun veya sigorta şirketi 

(Aşağıda Tebliğin 6’ncı maddesi 

yer almaktadır) 

.. 

a) (IV/A-5.1.) bölümünün (a) alt 

bendinde yer alan “teminat 
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raporu veya vergi inceleme 

raporuna bağlanan iadelerde, 

henüz YMM raporu ibraz 

edilmeden veya inceleme 

sonucu iade öngörülmüşse, 

inceleme yapılmadan aşağıda 

belirtildiği şekilde teminat 

gösterilmesi halinde iade yapılır. 

Teminat, iadeye konu işlem 

türüne göre vergi inceleme 

raporu veya YMM raporuna 

dayanılarak çözülür. 

a) Adi ortaklık ve iş ortaklıkları 

adına yapılacak iadelerde 

teminat mektubunun ortaklardan 

biri adına düzenlenmesi 

yeterlidir. 

b) Mükellef tarafından teminat 

çözümünün YMM raporuyla 

yapılacağı belirtilmediğinden 

incelemeye sevk edilmesi, 

sonradan YMM raporuyla 

teminatın çözümünü 

engellemez. Bu durumda 

teminatın YMM raporuyla 

çözüldüğü inceleme elemanına 

bildirilir. 

c) Bu kapsamdaki nakden iade 

talepleri, nakit iade talebine 

ilişkin dilekçe ve teminatın yanı 

sıra ibrazı gerekli diğer belgelerin 

tamamlanıp KDVİRA sistemi 

tarafından “KDV İadesi Kontrol 

kefalet senedinin” olarak, aynı 

bölümün (c) alt bendinde yer alan 

“teminat mektupları” ibaresi “teminat 

mektupları veya sigorta şirketi 

kefalet senetleri” olarak 

değiştirilmiştir. 

b) (IV/A-5.2.) bölümüne aşağıdaki 

paragraf eklenmiştir. 

“Sigorta şirketleri tarafından 

düzenlenen kefalet senetlerinin 

paraya çevrilmeleri konusunda 

hiçbir sınırlayıcı şart taşımayacak 

biçimde süresiz ve şartsız, Tahsilat 

Genel Tebliği (Seri: A Sıra No:1) 

ekindeki örneğe (EK-13) uygun 

olarak ve Türkiye’de yerleşik sigorta 

şirketleri tarafından düzenlenmiş 

olması gerekir.” 

c) (IV/A-5.4.) bölümünün başlığında 

yer alan “Teminat Mektuplarının” 

ibaresi “Teminat Mektuplarının ve 

Sigorta Şirketi Kefalet Senetlerinin” 

olarak, ilk paragrafında yer alan 

“Teminat mektupları” ibaresi 

“Teminat mektupları ve sigorta 

şirketi kefalet senetleri” olarak, ikinci 

paragrafında yer alan “teminat 

mektuplarının” ibaresi “teminat 

mektuplarının ve sigorta şirketi 

kefalet senetlerinin” olarak, aynı 

paragrafta yer alan “teminat 

mektubunun” ibaresi “teminat 

mektubunun ve sigorta şirketi 

mektubunun” ibaresi “teminat 

mektubunun veya sigorta şirketi 

kefalet senedinin” olarak, aynı 

bölümün (c) alt bendinde yer alan 

“teminat mektupları” ibaresi “teminat 

mektupları veya sigorta şirketi kefalet 

senetleri” olarak değiştirilmiştir. 

b) (IV/A-5.2.) bölümüne aşağıdaki 

paragraf eklenmiştir. 

“Sigorta şirketleri tarafından 

düzenlenen kefalet senetlerinin 

paraya çevrilmeleri konusunda hiçbir 

sınırlayıcı şart taşımayacak biçimde 

süresiz ve şartsız, Tahsilat Genel 

Tebliği (Seri: A Sıra No:1) ekindeki 

örneğe (EK-13) uygun olarak ve 

Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri 

tarafından düzenlenmiş olması 

gerekir.” 

c) (IV/A-5.4.) bölümünün başlığında 

yer alan “Teminat Mektuplarının” 

ibaresi “Teminat Mektuplarının ve 

Sigorta Şirketi Kefalet Senetlerinin” 

olarak, ilk paragrafında yer alan 

“Teminat mektupları” ibaresi “Teminat 

mektupları ve sigorta şirketi kefalet 

senetleri” olarak, ikinci paragrafında 

yer alan “teminat mektuplarının” 

ibaresi “teminat mektuplarının ve 

sigorta şirketi kefalet senetlerinin” 

olarak, aynı paragrafta yer alan 

“teminat mektubunun” ibaresi “teminat 

mektubunun ve sigorta şirketi kefalet 
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Raporu”nun üretilmesinden ve 

varsa yapılması gereken 

teyitlerin (örneğin, mal 

ihracatında gümrük 

beyannameleri ve usulüne uygun 

olarak gösterilmiş teminat 

mektupları ile varsa onaylı özel 

faturaların teyidi) yapılmasından 

sonra 10 gün içinde yerine 

getirilir. 

5.2. Teminat Türleri 

Teminat olarak 6183 sayılı 

Kanunun 10 uncu maddesinde 

sayılan iktisadi kıymetlerden bir 

veya bir kaçı gösterilebilir. Şu 

kadar ki; banka teminat 

mektuplarının paraya 

çevrilmeleri konusunda hiç bir 

sınırlayıcı şart taşımayacak 

biçimde, Tebliğ ekinde yer alan 

kesin ve süresiz teminat 

mektubu örneğine (EK:18) uygun 

olarak ve 5411 sayılı Bankacılık 

Kanunu[54] hükümlerine göre 

faaliyette bulunan bankalar 

tarafından düzenlenmiş olması 

gerekir. 

5.3. Teminat Miktarları 

Talep edilen iade miktarının 

Tebliğin (IV/A-3) bölümünde 

belirlenen sınırı aşan kısmının 

tamamı için teminat verilir. 

kefalet senedinin” olarak, aynı 

paragrafta yer alan “teminat 

mektubunun” ibaresi “teminat 

mektubunun/sigorta şirketi kefalet 

senedinin” olarak ve aynı paragrafta 

yer alan “bankaların” ibaresi 

“bankalar ve sigorta şirketlerinin” 

olarak değiştirilmiştir. 

ç) (IV/A-5.5.) bölümünün başlığında 

yer alan “Teminat Mektuplarının” 

ibaresi “Teminat Mektuplarının ve 

Sigorta Şirketi Kefalet Senetlerinin” 

olarak, birinci ve üçüncü 

paragraflarında yer alan “Banka 

teminat mektubu” ibareleri “Banka 

teminat mektubu ve sigorta şirketi 

kefalet senedi” olarak, birinci 

paragrafında yer alan “teminat 

mektuplarının” ibaresi “teminat 

mektuplarının ve sigorta şirketi 

kefalet senetlerinin” olarak, ikinci 

paragrafında yer alan “banka 

teminat mektuplarının” ibaresi 

“banka teminat mektupları ve sigorta 

şirketi kefalet senetlerinin” olarak, 

aynı paragrafta yer alan “Bankalar” 

ibaresi “bankalar ve sigorta 

şirketleri” olarak, “teminat 

mektuplarına” ibaresi “teminat 

mektuplarına ve sigorta şirketi 

kefalet senetlerine” olarak, üçüncü 

paragrafında yer alan “teminat 

mektubunu veren banka 

senedinin” olarak, aynı paragrafta yer 

alan “teminat mektubunun” ibaresi 

“teminat mektubunun/sigorta şirketi 

kefalet senedinin” olarak ve aynı 

paragrafta yer alan “bankaların” 

ibaresi “bankalar ve sigorta 

şirketlerinin” olarak değiştirilmiştir. 

ç) (IV/A-5.5.) bölümünün başlığında 

yer alan “Teminat Mektuplarının” 

ibaresi “Teminat Mektuplarının ve 

Sigorta Şirketi Kefalet Senetlerinin” 

olarak, birinci ve üçüncü 

paragraflarında yer alan “Banka 

teminat mektubu” ibareleri “Banka 

teminat mektubu ve sigorta şirketi 

kefalet senedi” olarak, birinci 

paragrafında yer alan “teminat 

mektuplarının” ibaresi “teminat 

mektuplarının ve sigorta şirketi kefalet 

senetlerinin” olarak, ikinci 

paragrafında yer alan “banka teminat 

mektuplarının” ibaresi “banka teminat 

mektupları ve sigorta şirketi kefalet 

senetlerinin” olarak, aynı paragrafta 

yer alan “Bankalar” ibaresi “bankalar 

ve sigorta şirketleri” olarak, “teminat 

mektuplarına” ibaresi “teminat 

mektuplarına ve sigorta şirketi kefalet 

senetlerine” olarak, üçüncü 

paragrafında yer alan “teminat 

mektubunu veren banka şubesinden” 

ibaresi “teminat mektubunu ve sigorta 

şirketi kefalet senedini veren banka 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/yonetmelik/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=9&MevzuatNo=19631&MevzuatTertip=5#_ftn54
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5.4. Teminat Mektuplarının 

İadesi 

Teminat mektupları, iade hakkı 

doğuran işlem bazında kabul 

edilen vergi inceleme raporu 

veya YMM raporu sonucuna 

göre iade edilir. 

İlgili vergi dairesince teminat 

mektuplarının iadesi sırasında 

teminat mektubunun, uygun bir 

yerine;"KDV iadesi dolayısıyla 

alınan bu teminat mektubunun 

vergi dairemizde olan işlemi 

sona ermiştir" şerhi düşülerek, 

tarih yazılmak ve mühür tatbik 

edilmek suretiyle imzalanır. Bu 

şerhi gören bankaların, vergi 

dairesinden ayrıca bir teyit 

almaksızın gerekli işlemi 

yapmaları mümkün 

bulunmaktadır. 

5.5. Teminat Mektuplarının 

Teyidi 

Banka teminat mektubu 

karşılığında yapılan iade 

taleplerinde, teminat 

mektuplarının teyidi yapılmadan 

iade talebi sonuçlandırılmaz. 

Bu çerçevede, mükellefler 

tarafından KDV iade alacakları 

için verilen ve Tebliğde 

öngörülen niteliği haiz banka 

teminat mektuplarının teyidi 

şubesinden” ibaresi “teminat 

mektubunu ve sigorta şirketi kefalet 

senedini veren banka şubesi veya 

sigorta şirketinden” olarak 

değiştirilmiştir. 

d) (IV/A-5.6.) bölümünün birinci ve 

ikinci paragraflarında yer alan 

“teminat mektubu” ibareleri “teminat 

mektubu veya sigorta şirketi kefalet 

senedi” olarak, üçüncü paragrafında 

yer alan “teminat mektuplarının” 

ibaresi “teminat mektuplarının veya 

sigorta şirketi kefalet senetlerinin” 

olarak değiştirilmiştir. 

e) (IV/A-6.) bölümünün üçüncü 

paragrafında yer alan “banka 

teminat mektubu” ibaresi “banka 

teminat mektubu veya sigorta şirketi 

kefalet senedi” olarak değiştirilmiştir. 

f) (IV/C-2.) bölümünün dördüncü 

paragrafında yer alan “veya banka 

teminat mektubu” ibaresi “, banka 

teminat mektubu veya sigorta şirketi 

kefalet senedi” olarak değiştirilmiştir. 

 

şubesi veya sigorta şirketinden” 

olarak değiştirilmiştir. 

d) (IV/A-5.6.) bölümünün birinci ve 

ikinci paragraflarında yer alan 

“teminat mektubu” ibareleri “teminat 

mektubu veya sigorta şirketi kefalet 

senedi” olarak, üçüncü paragrafında 

yer alan “teminat mektuplarının” 

ibaresi “teminat mektuplarının veya 

sigorta şirketi kefalet senetlerinin” 

olarak değiştirilmiştir. 

e) (IV/A-6.) bölümünün üçüncü 

paragrafında yer alan “banka teminat 

mektubu” ibaresi “banka teminat 

mektubu veya sigorta şirketi kefalet 

senedi” olarak değiştirilmiştir. 

f) (IV/C-2.) bölümünün dördüncü 

paragrafında yer alan “veya banka 

teminat mektubu” ibaresi “, banka 

teminat mektubu veya sigorta şirketi 

kefalet senedi” olarak değiştirilmiştir. 
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işlemi öncelikle, Bankalar 

tarafından Maliye Bakanlığı veri 

ambarına gönderilen, 

müşterilerine düzenlenen 

teminat mektuplarına ait bilgilerle 

elektronik ortamda yapılır. 

Banka teminat mektubu 

bilgilerine elektronik ortamda 

ulaşılamaması halinde teminat 

mektubunu veren banka 

şubesinden doğrudan teyit alınır. 

5.6. Artırımlı Teminat 

Uygulaması (Başlığı ile birlikte 

ek:RG-15/2/2017-29980) 

İade taleplerinin yerine 

getirilmesi bakımından özel 

esaslara tabi olanlar hariç olmak 

üzere, mükelleflerin Tebliğin 

(IV/A-3) bölümünde belirlenen 

sınırı aşan ve işlem türü itibarıyla 

YMM KDV İadesi Tasdik Raporu 

ile talep edilen nakden 

iadelerinde, iade talep dilekçesi 

ile Tebliğin ilgili bölümlerinde 

iade taleplerine ilişkin aranan 

belgelerin (YMM KDV İadesi 

Tasdik Raporu hariç) 

tamamlanması sonrasında, 

nakden iadesi talep edilen tutarın 

%120’si oranında (İTUS 

sertifikası sahibi mükellefler için 

%60’ı oranında) banka teminat 

mektubu verilmesi halinde, iade 
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işlemi beş iş günü içinde 

gerçekleştirilir. İadeye ilişkin 

YMM raporunun iadenin 

yapıldığı tarihten itibaren altı ay 

içinde verilmemesi halinde, iade 

talebi sürenin sonunda ivedilikle 

incelemeye sevk edilir. 

İadeye ilişkin YMM raporunun 

ibraz edilmesi halinde, KDVİRA, 

YMM raporuna ilişkin kontroller 

ile vergi dairesince yapılması 

gereken diğer kontroller iki ay 

içerisinde tamamlanır. İade hakkı 

doğuran işlem bazında yapılan 

bu kontroller sonucunda 

herhangi bir eksiklik/olumsuzluk 

tespit edilmemesi halinde, YMM 

raporunun ibraz edildiği tarihten 

itibaren en geç iki ay içinde 

teminat mektubu mükellefe iade 

edilir. 

Ancak yapılan kontroller 

sonucunda eksiklik/olumsuzluk 

tespit edilmesi halinde, bu 

eksikliğin/olumsuzluğun 

giderilmesi için mükellefe 30 

günlük süre verilir. Süresinde 

eksiklikleri/olumsuzlukları 

gidermeyen mükellefe 30 günlük 

ek süre verilir. Mükellefe verilen 

bu süreler, teminat mektuplarının 

iade edilmesine ilişkin iki aylık 

sürenin hesabında dikkate 
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alınmaz. Bu süreler içinde 

eksikliklerin/olumsuzlukların 

giderilmemesi halinde haksız 

iade edilen tutar, gecikme faizi ve 

vergi ziyaı cezası ile birlikte 

mükelleften aranır. 

6. Vergi İnceleme Raporu ile 

İade 

Mükelleflerin; 

i. İadelerini vergi inceleme raporu 

sonucunda almak istemeleri, 

ii. İadesini talep ettikleri KDV’nin 

Tebliğin ilgili bölümlerinde 

belirtilen miktarı aştığı hallerde; 

(teminat göstermek veya YMM 

Raporu ibraz etmeleri 

gerekmesine rağmen) teminat 

göstermemeleri veya iadelerini 

YMM tasdik raporu ile 

alacaklarını beyan etmemeleri, 

iii. Bu Tebliğin ilgili bölümlerine 

göre münhasıran vergi inceleme 

raporu ile iade öngörülmesi, 

iv. (Ek:RG-15/2/2017-

29980) Teminat veya YMM 

raporu karşılığı iade talep 

edilmesine karşın vergi 

dairelerinin yapacakları 

kontrollerde tespit edilen eksiklik 

veya olumsuzlukların mevzuata 

uygun şekilde düzeltilmemesi 

hallerinde iade talepleri vergi 

incelemesine yetkili olanlar 
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tarafından düzenlenen vergi 

inceleme raporu sonucuna göre 

yerine getirilir. 

Yukarıda ilk iki sıra kapsamına 

giren taleplerde, inceleme 

başlamadan önce inceleme 

yoluyla iade talebinden 

vazgeçilerek YMM tasdik raporu 

ibrazı ile iade talep edilmesi de 

mümkündür. Bu gibi durumlarda 

teminat verilmesi halinde ise 

teminat, vergi inceleme raporu 

sonucuna veya YMM raporuna 

göre çözülür. 

(Ek paragraf:RG-15/2/2017-

29980) Yukarıda dördüncü sıra 

kapsamında, iade talebinin 

incelemeye sevki Gelir İdaresi 

Başkanlığı veya Vergi Dairesi 

Başkanlıkları/Defterdarlıklar 

tarafından yapılabilir. 

İncelemeye sevk, ancak 

öncesinde vergi dairelerince 

mükellefin iade dosyasındaki 

eksikliklerin/olumsuzlukların 

YMM veya mükellef tarafından 

düzelttirilmesine ilişkin yazının 

yazılması ve belirtilen sürede 

YMM veya mükellef tarafından 

gerekli düzeltmelerin mevzuata 

uygun şekilde yapılmaması veya 

olumsuzluğun giderilmemesi 

halinde mümkündür. Bu 
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kapsamda incelemeye sevk 

edilen iade talepleri, iadesi talep 

edilen tutarın %120’si oranında 

banka teminat mektubu verilmesi 

halinde yerine getirilir, teminat 

vergi inceleme raporuna göre 

çözülür. 

Teminat karşılığı iadelerde, 

teminatın YMM raporu ile 

çözülebileceği hallerde, süresi 

içinde YMM raporu ibraz 

edilmemesi veya ibraz 

edilmeyeceğinin belirtilmesi 

halinde, teminat vergi inceleme 

raporuna göre çözülür. 

(Ek paragraf:RG-22/6/2017-

30104) Öte yandan, iade hakkı 

tanınan işlemlerden kaynaklanan 

KDV iade alacağının 4760 sayılı 

ÖTV Kanunundan doğan 

borçlara (Değişik ibare:RG-

5/12/2017-30261) mahsuben 

iadesi (Özel tüketim vergisine 

tabi olan malların indirimli oran 

uygulanmak suretiyle 

tesliminden kaynaklanan KDV 

iade alacağının, bu mallara ilişkin 

ÖTV borçlarına mahsuben iadesi 

hariç), mükellefin talebine 

bakılmaksızın münhasıran vergi 

inceleme raporu sonucuna göre 

yapılır. Mahsup işlemi, vergi 

inceleme raporunun vergi dairesi 
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kayıtlarına intikal ettiği tarih 

itibariyle yerine getirilir. Talep 

edilen iade miktarının tamamı 

için (İTUS sertifikası sahibi 

mükellefler de dahil) teminat 

verilmesi halinde mükellefin iade 

talebi yerine getirilir ve teminat 

vergi inceleme raporu sonucuna 

göre çözülür. 

Vergi inceleme raporu ifadesi, 

vergi incelemesine yetkili 

olanlarca düzenlenmiş raporu 

ifade eder. 

C. HIZLANDIRILMIŞ İADE 

SİSTEMİ (HİS) 

2. HİS Uygulamasına Göre İade 

Taleplerinin Yerine Getirilmesi 

HİS sertifikası sahibi 

mükelleflerin iade talepleri 

tutarına bakılmaksızın, teminat, 

VİR veya YMM raporu 

aranılmadan yerine getirilir. 

İade talebi bir standart iade talep 

dilekçesi ile yapılır. Talep, iade 

hakkı doğuran işlemin beyanına 

ilişkin beyanname ve iade talep 

dilekçesinin verilmiş olması 

şartıyla, ilgili belgelerin ibraz 

edildiği tarihte geçerlik 

kazanacaktır. İlgili belgeler; her 

bir iade hakkı doğuran işleme ait 

iade talebinin yerine getirilmesi 
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için Tebliğde aranılması 

öngörülen belgelerdir. 

Bu mükelleflerin nakden iade 

taleplerinde, ibraz edilen 

belgelere ilişkin olarak KDVİRA 

sistemi tarafından yapılan 

sorgulama neticesinde 

olumsuzluk tespit edilmeyen 

tutarlar raporun tamamlanma 

sürecini izleyen beş iş günü 

içinde iade edilir. Olumsuzluk 

tespit edilen alımlara ilişkin KDV 

tutarlarının iadesi ise 

olumsuzlukların giderilmesi veya 

aranan şartların sağlanması 

kaydıyla yerine getirilir. 

Mahsuben iade talepleri ise 

belgelerin tamamlandığı tarih 

itibarıyla hüküm ifade eder. 

Tamamı ibraz edilen belgelerde 

şekil veya muhteviyat yönünden 

vergi dairesince eksiklik veya 

yanlışlık tespit edilmesi halinde 

iade talepleri yerine getirilmekle 

birlikte, bu hususlar belgelerin 

ibraz edildiği tarihi izleyen 15 gün 

içinde mükellefe tebliğ edilir. 

Mükelleflerin tebliğ tarihinden 

itibaren üç ay içinde eksiklikleri 

tamamlamamaları halinde, 

durum ilgili Vergi Dairesi 

Başkanlığına/Defterdarlığa 

bildirilir. Vergi Dairesi 
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Başkanlığı/Defterdarlık 

tarafından gerekçeleri göz 

önünde tutularak eksikliklerin 

tamamlanması için mükellefe üç 

aylık ek süre verilebilir. Bu süre 

sonunda da eksikliklerin 

tamamlanmaması halinde belge 

eksikliğine rağmen iade edilen 

KDV’nin ilgili bulunduğu 

vergilendirme dönemleri 

incelemeye sevk edilir. Belge 

eksikliğine rağmen iade edilen 

KDV tutarı kadar nakdi teminat 

veya banka teminat mektubu 

verilmemesi halinde HİS 

Sertifikası da iptal edilir. 

 Hakkında “olumsuz rapor” 

olmaması şartıyla, mükellefle 

ilgili “olumsuz tespit” ortaya 

çıkması veya “olumsuz rapor” 

bulunanlardan mal ya da hizmet 

aldığının tespit edilmesi halinde; 

mükellefe durum bildirilir. 

Mükellefin söz konusu mal ve 

hizmet alımlarını Tebliğin (IV/E) 

bölümü kapsamında izah 

edememesi durumunda KDV 

tutarlarının indirim ve iade 

hesaplarından çıkarılması veya 

bu tutarlara dört kat teminat 

göstermesi istenir. Teminat vergi 

inceleme raporu sonucuna göre 

çözülür. Mükellef tarafından söz 
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konusu KDV tutarları indirim ve 

iade hesaplarından çıkarılmaz 

veya bu tutarlara dört kat teminat 

gösterilmezse, sadece bu 

tutarlara ilişkin iade talebi 

münhasıran vergi inceleme 

raporuna göre yerine getirilir. 

 

 

 

 

Tebliğin 2 nci, 3 üncü, 4 üncü ve 6 ncı maddeleri yayımını izleyen ayın başında yürürlüğe girecek olup; 

diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

 

Saygılarımızla… 

 

 

 
 

i (I) SAYILI LİSTE 

A) GIDA MADDELERİ (82) 

22/12/2006 tarihli ve 2006/11437 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; 

1 - a) 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05 pozisyonlarında yer alan hayvanlar ile 01.06 pozisyonunda yer alan (yalnız tavşanlar, 

geyikler, dağ keçisi, keklik, devekuşu, bıldırcın, çulluk, yabani ördek ve kazlar, sülün, beç tavuğu) hayvanlar,  

b) 02.07 pozisyonu ve 0209.90.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan mallar, 

c) 3 no.lu faslında yer alan mallar (0301.10  pozisyonunda yer alan süs balıkları hariç), 

2- 4 no.lu faslında yer alan mallar (0408.11.20.00.00, 0408.19.20.00.00, 0408.91.20.00.00, 0408.99.20.00.00 pozisyonlarında 

yer alan mallar hariç), 

3- 5 no.lu faslın 0504.00 pozisyonunda yer alan mallar, 

4- 6 no.lu faslın 0601.20.10.00.11, 0601.20.10.00.12, 0602.10, 0602.20, 0602.90.10.00.00, 0602.90.20.00.00, 

0602.90.30.00.00 pozisyonlarında yer alan mallar,  

5- 7 no.lu faslında yer alan mallar, 

6- 8 no.lu faslında yer alan mallar, 

7- 9 no.lu faslında yer alan mallar, 
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8- 10 no.lu faslında yer alan mallar, 

9- 11 no.lu faslında yer alan mallar, 

10- 12 no.lu faslında yer alan mallar (yalnız; sebze ve meyveler, bunların tohum, çekirdek ve sporları, nane, şeker kamışı, 

pamuk tohumu ve çiğiti, yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları), 

11- 15 no.lu faslında yer alan yağlardan insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olanlar ile bunların üretiminde kullanılmaya 

elverişli olan ham yağlar, 

12- 16 no.lu faslında yer alan mallar, 

13- a) 17 no.lu faslında yer alan mallar (1704.90.30.00.00 pozisyonunda yer alanlar hariç),  

b) 1704.90.30.00.00 pozisyonunda yer alan mallar, 

14- 18 no.lu faslında yer alan mallar, 

15- 19 no.lu faslında yer alan mallar, 

16- 20 no.lu faslında yer alan mallar, 

17- 21 no.lu faslında yer alan mallar, 

18- 22 no.lu faslında yer alan mallardan yalnız;  

a) 22.01, 2202.10.00.00.19, 2202.90, 2204.30, 2209.00.91.00.00, 2209.00.99.00.00 pozisyonlarında yer alanlar,  

b) 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13 pozisyonlarında yer alanlar, 

19- 23 no.lu faslın 2306.90.11.00.11, 2306.90.11.00.19, 2306.90.19.00.11, 2306.90.19.00.19 pozisyonlarında yer alan mallar, 

20- 25 no.lu faslın 2501.00.91.00.11, 2501.00.91.00.12, 2501.00.91.00.19 pozisyonlarında yer alan mallar 

 


