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SĐRKÜLER         Đstanbul, 20.06.2012 
Sayı: 2012/146        Ref:4/146  
 
Konu: 
6322 SAYILI KANUN ĐLE KATMA DE ĞER VERGĐSĐ KANUNUNDA YAPILAN 
DEĞĐŞĐKL ĐKLER  
 
15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6322 sayılı Kanun ile Katma 
Değer Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmaktadır.  
 
1. K.D.V. Kanunu’nun 17/4-(g) bendine aşağıdaki ibare eklenmiştir.   
 
Değişiklik öncesi:     Değişiklik sonrası: 
 
g) Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar 
(elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, 
zebercet, inci, kübik virconia) döviz, para, damga 
pulu, değerli kâğıtlar, hisse senedi, tahvil, varlık 
kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira 
sertifikaları ile metal,  plastik, lastik, kauçuk, 
kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi 

g) Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar 
(elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, 
zebercet, inci, kübik virconia) döviz, para, damga 
pulu, değerli kâğıtlar, hisse senedi, tahvil, varlık 
kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira 
sertifikaları, Türkiye’de kurulu borsalarda 
işlem gören sermaye piyasası araçları ile 
metal,  plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda 
ve atıklarının teslimi.  

 
Böylece Türkiye’de Kurulu borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarının teslimi 
K.D.V.’den istisna tutulmuştur.  
 
2. K.D.V. Kanunu’nun “Oran”  başlıklı 28. maddesinde aşağıdaki değişiklik yapılmıştır.  
 
Değişiklik öncesi:     Değişiklik sonrası: 
 
Katma değer vergisi oranı, vergiye tabi her bir 
işlem için % 10'dur. Bakanlar Kurulu bu oranı, 
dört katına kadar artırmaya, % 1'e kadar 
indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve 
hizmetler ile bazı malların perakende safhası için 
farklı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir. 

Katma değer vergisi oranı, vergiye tabi her bir 
işlem için % 10'dur. Bakanlar Kurulu bu oranı, 
dört katına kadar artırmaya, % 1'e kadar 
indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve 
hizmetler ile bazı malların perakende safhası ve 
inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi 
değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut 
teslimleri için farklı vergi oranları tespit etmeye 
yetkilidir. 

 
Yapılan değişiklik ile konut teslimlerinde inşaatın yapıldığı arsa veya konutun vergi değeri 
esas alınarak, katma değer vergisi oranını farklılaştırabilme konusunda Bakanlar Kurulu’na 
yetki verilmektedir.  
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6322 sayılı Kanunun yürürlük maddesi olan 43’üncü maddenin (c) bendine göre bu 
düzenleme, yapı ruhsatı 01.06.2012 tarihinden önce alınan konut inşaatı projeleri ile kamu 
kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten önce yapılan konut 
inşaatı projelerine ilişkin konut teslimlerini kapsamamaktadır. 
 
3. Kanunun geçici 26’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Birleşmiş Milletler (BM) 
temsilciliği, BM’ye bağlı” ibaresi “Birleşmiş Milletler (BM) ile Kuzey Atlantik Antlaşması 
Teşkilatı (NATO) temsilcilikleri ve bu Teşkilatlara bağlı” şeklinde değiştirilmi ş ve maddeye 
birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
 
Değişiklik öncesi:     Değişiklik sonrası: 
 
Birleşmiş Milletler (BM) temsilciliği, BM'ye 
bağlı program, fon ve özel ihtisas kuruluşları ile 
Đktisadi Đşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına 
(OECD) resmi kullanımları için yapılacak mal 
teslimi ve hizmet ifaları, bunların sosyal ve 
ekonomik yardım amacıyla bedelsiz olarak 
yapacakları mal teslimi ve hizmet ifaları,  
bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifaları ile ilgili mal 
ve hizmetlerin bunlara teslim ve ifası; 
finansmanlarının bu kuruluşlar tarafından 
karşılanması şartıyla ilgili kurum, temsilcilik, 
program, fon ve özel ihtisas kuruluşlarının 
Türkiye'deki faaliyetlerinin devamı veya ilgili 
kurumlara ilişkin uluslararası anlaşmaların 
yürürlükte bulunduğu süre içerisinde katma değer 
vergisinden müstesnadır. 
Bu istisnanın uygulamasına ilişkin usul ve 
esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 
 

Birleşmiş Milletler (BM) ile Kuzey Atlantik 
Antlaşması Teşkilatı (NATO) temsilcilikleri ve 
bu Teşkilatlara bağlı program, fon ve özel 
ihtisas kuruluşları ile Đktisadi Đşbirliği ve 
Kalkınma Teşkilatına (OECD) resmi kullanımları 
için yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları, 
bunların sosyal ve ekonomik yardım amacıyla 
bedelsiz olarak yapacakları mal teslimi ve hizmet 
ifaları,  bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifaları ile 
ilgili mal ve hizmetlerin bunlara teslim ve ifası; 
finansmanlarının bu kuruluşlar tarafından 
karşılanması şartıyla ilgili kurum, temsilcilik, 
program, fon ve özel ihtisas kuruluşlarının 
Türkiye'deki faaliyetlerinin devamı veya ilgili 
kurumlara ilişkin uluslararası anlaşmaların 
yürürlükte bulunduğu süre içerisinde katma değer 
vergisinden müstesnadır. 
Bu maddede düzenlenen istisnalar dolayısıyla 
yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler 
üzerinden hesaplanan vergilerden indirilir. 
Đndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler ise 
32 nci madde hükümleri uyarınca istisna 
kapsamında işlem yapan mükellefin talebi 
üzerine nakden veya mahsuben iade edilir. 
Bu istisnanın uygulamasına ilişkin usul ve 
esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 
 

 
Yapılan değişiklik ile K.D.V. istisnası tanınan işlemler genişletilmiş ve NATO temsilcilikleri 
ve bu teşkilata bağlı program, fon ve özel ihtisas kuruluşları için yapılacak mal teslimi ve 
hizmet ifaları da K.D.V. istisnasına dahil edilmiştir.  
 
Ayrıca maddeye eklenen fıkraya göre, maddede düzenlenen istisnalar dolayısıyla yüklenilen 
vergilerin, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergilerden indirilebilmesi, indirim 
yoluyla telafi edilemeyen vergilerin ise K.D.V. Kanunu’nun 32’nci maddesi hükümleri 
uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine nakden veya mahsuben 
iadesi imkanı sağlanmaktadır. 
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4. K.D.V. Kanunu’nun Geçici 29. maddesinin birinci fıkrasında aşağıdaki değişiklik 
yapılmıştır:  
 
Değişiklik öncesi:     Değişiklik sonrası: 
 
8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve 
Hizmetlerin Yap-Đşlet-Devret Modeli 
Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna 
göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde 
gerçekleştirilecek projeler ve 7/5/1987 tarihli ve 
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 
ek 7 nci maddesine göre Yüksek Planlama 
Kurulu tarafından kiralama karşılığı 
yaptırılmasına karar verilen sağlık tesislerine 
ili şkin projelerden bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten önce ihale veya görevlendirme ilanı 
yayımlanmış ancak teklif alınmamış olanlar ile 
31/12/2023 tarihine kadar ihale veya 
görevlendirme ilanı yayımlanacak olanların; ihale 
edilmesi ile görevlendirilen veya projeyi 
üstlenenlere yatırım döneminde proje 
kapsamında yapılan mal teslimleri ve hizmet 
ifaları katma değer vergisinden müstesnadır.  

8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve 
Hizmetlerin Yap-Đşlet-Devret Modeli 
Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna 
göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde 
gerçekleştirilecek projeler ve 7/5/1987 tarihli ve 
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 
ek 7 nci maddesine göre Yüksek Planlama 
Kurulu tarafından kiralama karşılığı 
yaptırılmasına karar verilen sağlık tesislerine 
ili şkin projeler ve 25/8/2011 tarihli ve 652 
sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 23’üncü maddesine göre 
Bakanlık tarafından kiralama kar şılığı 
yaptırılmasına karar verilen eğitim öğretim 
tesislerine ilişkin projelerden bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale veya 
görevlendirme ilanı yayımlanmış ancak teklif 
alınmamış olanlar ile 31/12/2023 tarihine kadar 
ihale veya görevlendirme ilanı yayımlanacak 
olanların; ihale edilmesi ile görevlendirilen veya 
projeyi üstlenenlere yatırım döneminde proje 
kapsamında yapılan mal teslimleri ve hizmet 
ifaları katma değer vergisinden müstesnadır.  

 
Yapılan düzenleme ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına 
karar verilen eğitim öğretim tesislerine ilişkin projelerden bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten 31/12/2023 tarihine kadar ihalesi yapılacak olanlarının; ihale edilmesi ile 
görevlendirilen veya projeyi alan firmalara proje kapsamında inşaata yönelik olarak yapılan 
mal ve hizmet teslimleri katma değer vergisi yönünden tam istisna kapsamına alınmaktadır. 
 
5. K.D.V. Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.  
 
“Büyük ve stratejik yatırımlarda iade: 
 
 GEÇĐCĐ MADDE 30- 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, yatırım teşvik belgeleri 
kapsamında asgari 500 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen stratejik 
yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim 
yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi, izleyen yıl 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 cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini 
gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başında başlar.  
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Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”  

 
Yapılan düzenleme ile 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere,  
 
- Yatırım teşvik belgeleri kapsamında,  
- Asgari 500 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen stratejik yatırımlar a 
ili şkin inşaat işleri  nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi 
edilemeyen katma değer vergisinin,  
- Đzleyen yıl içerisinde bu kapsamda işlemleri bulunan mükelleflere iade edilmesi 
öngörülmektedir. 
 
Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı 
cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir. Bu 
vergiler ve cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren 
durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başında başlayacaktır.  
 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığı belirleyecektir.  
 
Bu düzenlemedeki en kilit kavram “stratejik yatırım ”dır. Hangi yatırımların stratejik 
yatırım olarak değerlendirileceğinin belirlenmesi gerekmektedir.  
 
Halen yürürlükte olan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (16.07.2009 tarihli 
Resmi Gazete’de yayınlanan 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) ve ilgili mevzuatta 
bu yönde bir kavram bulunmamaktadır. 04.05.2012 tarih ve 2012/98 sayılı sirkülerimiz 
ekinde yer verdiğimiz T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın yeni teşvik sistemi sunumunda stratejik 
yatırım: “%50’den fazlası ithalatla karşılanan ara malları veya ürünlerin üretimine yönelik 
yatırımlar (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek 
enerji yatırımları dahil).” şeklinde tanımlanmıştır. Ancak bu konuda henüz resmi olarak 
yayınlanan bir düzenleme bulunmamaktadır.  
 
Saygılarımızla,  
 
       DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
          MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
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(*)  Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  
 
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   
 
Erkan YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
 


