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BİRİNCİ KISIM 

Mükellefiyet 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Verginin Konusu 

 

Verginin konusunu teşkil eden işlemler: 

Madde 1 - Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir:  

1. Ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan 
teslim ve hizmetler,  

2. Her türlü mal ve hizmet ithalatı, … 

Ticari, sınaî, ziraî faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve 
niteliği Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanununda açıklık 
bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine 
göre tayin ve tespit edilir.  

Bu faaliyetlerin kanunların veya resmî makamların gösterdiği gerek üzerine 
yapılması, bunları yapanların hukukî statü ve kişilikleri, Türk tabiyetinde bulunup 
bulunmamaları, ikametgâh veya işyerlerinin yahut kanunî merkez veya iş 
merkezlerinin Türkiye'de olup olmaması işlemlerin mahiyetini değiştirmez ve 
vergilendirmeye mani teşkil etmez.  

İthalatın kamu sektörü, özel sektör veya herhangi bir gerçek veya tüzelkişi 
tarafından yapılması veya herhangi bir şekil ve surette gerçekleştirilmesi, özellik 
taşıması vergilendirmeye tesir etmez. 

Hizmet: 

Madde 4 - 1. Hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan 
işlemlerdir. 

Bu işlemler; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, 
temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi 
yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebilir. 

2. Bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya diğer bir hizmet olması halinde 
bunların her biri ayrı işlem olup, hizmet veya teslim hükümlerine göre ayrı ayrı 
vergilendirilirler. 

Hizmet sayılan haller: 

Madde 5 - Vergiye tabi bir hizmetten, işletme sahibinin, işletme personelinin 
veya diğer şahısların karşılıksız yararlandırılması hizmet sayılır. 

İşlemlerin Türkiye'de yapılması: 

Madde 6 - İşlemlerin Türkiye'de yapılması: 
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a) Malların teslim anında Türkiye'de bulunmasını, 

b) Hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını, 
(Değişik: 29/01/2000-4503 s.k.) 

İfade eder. 

Uluslararası taşıma işleri: 

Madde 7 - Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık ile transit 
taşıma işlerinde, hizmetin iç parkura isabet eden kısmı Türkiye'de yapılmış sayılır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Mükellef ve Vergi Sorumlusu 

 

Mükellef: 

Madde 8 - 1. Katma Değer Vergisinin Mükellefi: 

a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanlar, 

b) İthalatta mal ve hizmet ithal edenler, 

c) Transit taşımalarda gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlar, … 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Vergiyi Doğuran Olay 

 

Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi: 

Madde 10 - Vergiyi Doğuran Olay : 

… ı) İthalatta, Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin 
başlaması, gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin 
tescili, 

j) İkametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar 
tarafından yabancı ülkeler ile Türkiye arasında yapılan taşımacılık ile transit 
taşımacılıkta gümrük bölgesine girilmesi veya gümrük bölgesinden çıkılması, 
(Değişik: 29/01/2000-4503 s.k.) 

Anında meydana gelir. 

 

İKİNCİ KISIM 

İstisnalar 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

İhracat İstisnası 

 
Mal ve hizmet ihracatı: 

Madde 11 - 1. Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır: 
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a)  İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurt dışındaki müşteriler 
için yapılan hizmetler, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler 
ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt 
dışındaki müşteriler için Türkiye'de verilen roaming hizmetleri, (Değişik: 4/6/2008-
5766 s.k.) 

b) Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların satınalarak Türkiye dışına götürdükleri 
malların teslimi anında Katma Değer Vergisi tahsil edilir. Ancak gümrükten malın 
çıkışı anında fatura veya belgenin ibrazında tahsil edilen Katma Değer Vergisi iade 
olunur. 

Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayanların taşımacılık 
faaliyetlerine ilişkin olarak satın alacakları mal ve hizmetler ile fuar, panayır ve 
sergilere katılımları dolayısıyla satın alacakları mal ve hizmetler nedeniyle 
ödedikleri katma değer vergisi, karşılıklı olmak kaydıyla iade edilir. (Ek: 
28/12/2001-4731 s.k.)   

14/7/2004 tarihli ve 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve 
Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından onaylanan sinematografik eserlere ilişkin yabancı yapımcılar 
tarafından satın alınacak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde yer 
alan ve ilgili yılda uygulanmakta olan haddin üzerindeki mal ve hizmetler nedeniyle 
ödenen katma değer vergisi yapımcılara iade olunur. (Ek: 16/06/2009-5904 s.k.) 

Maliye Bakanlığı iadeden faydalanacak mal ve hizmetler ile uygulamaya ilişkin 
usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir. (Ek: 28/12/2001-4731 s.k.)  

c) İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara 
ait katma değer vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil 
edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi 
dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur. (Ek Bent: 3/6/1986-3297 s.k.) 

Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 
3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur. 

İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, tecil 
olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme 
zammıyla birlikte tahsil olunur. Ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların 
Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilmemesi 
halinde, tecil edilen vergi tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre ilgili 
dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir. 

Tecil veya terkin edilen bu vergiler hakkında ihracatçılar bakımından bu 
Kanunun 32'inci maddesi hükmü uygulanmaz.  

İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilecek Katma Değer Vergisi, 
ihraç edilen mala ilişkin imalatçı satış bedeline göre hesaplanan vergiden imalatçı 
aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin verginin düşülmesinden sonra 
kalan tutardan fazla olamaz. 

İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilmesi gereken Katma Değer 
Vergisi, ihracat işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılır. İade veya tecil 
olunacak vergi miktarı, mükellefin ilgili dönem beyannamesinde yer alan bilgiler 
mukayese edilmek suretiyle hesaplanır.  
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İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde 
gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren 
onbeş gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın 
uygun görmesi halinde vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebilir. (Ek: 
9/4/2003-4842/21 md.) 

2. Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Katma Değer Vergisi tahsil edilmeden teslim 
edilecek mal miktarını; ihracatçı ve ihracatçıya mal teslim edenlerin her biri için, 
bir önceki yıl iş hacmi, cari yıldaki işlemler ve vergi alacağının emniyet altına 
alınması amacıyla gerekli görülen hallerde sınırlamaya ve bu istisnaların 
uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın uygulanacağı asgari miktarları 
tespite yetkilidir. (Değişik Bent: 3/6/1986-3297 s.k.) 

İhracat teslimi ve yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler: 

Madde 12 - 1. (Değişik: 18/02/2009-5838 s.k.) Bir teslimin ihracat teslimi 
sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır: 

a) Teslim yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya veya 
27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesinin (1) 
numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarında satılmak 
üzere bu mağazalara veya bunların depolarına ya da yetkili gümrük antreposu 
işleticisine yapılmalı veya mallar yetkili gümrük antreposu işleticisine tevdi 
edilmelidir. 

b) Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış 
ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olmalı ya da gümrüksüz satış mağazalarında 
satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına veya yetkili gümrük 
antreposuna konulmalıdır. Teslim konusu malın ihraç edilmeden önce yurt 
dışındaki alıcı adına hareket eden yurt içindeki firmalar veya bizzat alıcı tarafından 
işlenmesi veya herhangi bir şekilde değerlendirilmesi durumu değiştirmez. 

Yetkili gümrük antrepoları ile buralarda düzenlenmesi zorunlu belgeleri 
belirlemeye, konulacak malın cinsi ve miktarı ile bunların antrepoda bekleme 
sürelerine ilişkin olarak sınırlama getirmeye, Gümrük Müsteşarlığının görüşü 
alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Yetkili gümrük antrepolarının işleyişine ilişkin olarak bu fıkra uyarınca 
belirlenen esaslara uyulmaması halinde ziyaa uğratılan vergi, buna ilişkin olarak 
kesilecek ceza ve hesaplanacak gecikme faizinin ödenmesinden katma değer 
vergisi iadesi alanla birlikte antrepo işleticisi de müteselsilen sorumludur. 

2. Yurt dışındaki müşteri tabiri; ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt 
dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına 
müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade eder. Bir hizmetin yurt dışındaki 
müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş 
olmalıdır. 

a) Hizmetler yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır. 

b) Hizmetten yurt dışında faydalanılmalıdır. 

3) (Ek: 04/06/2008-5766 s.k.) Fason hizmetlerin serbest bölgelerdeki müşterilere 
yapılmış sayılması için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır. 

a) Fason hizmet serbest bölgelerde faaliyet gösteren müşteriler için yapılmış 
olmalıdır. 
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b) Fason hizmetten serbest bölgelerde faydalanılmalıdır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Araçlar, Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda İstisna 

 

Araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve 
yatırımlarda istisna (Değişik: 16.7.2004-5228 s.k.) 

Madde 13 - (Değişik: 26/3/1985 – 3174 s.k.)  

Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır.  

a) (Değişik: 25/5/1995-4108 s.k.) Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava 
ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli 
şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu 
taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşaası 
ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı 
şeklinde ortaya çıkan hizmetler ve faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis 
ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak 
yapılacak teslim ve hizmetler, (Değişik: 13/02/2011-6111 s.k.)  

b) Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan 
hizmetler, (Yeniden Düzenleme: 16.7.2004-5228 s.k.) 

c) Altın, gümüş, platin arama, işletme, zenginleştirme, rafinaj ve Türk Petrol 
Kanunu hükümlerine göre petrol arama faaliyetlerine ilişkin olmak üzere, bu 
faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler ile aynı Kanun hükümlerine göre 
boru hattıyla taşımacılık yapanlara bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin 
yapılan teslim ve hizmetler, (Değişik: 28/3/2007-5615 s.k.) 

d) Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve 
teçhizat teslimleri ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve 
kiralamaları (Şu kadar ki, yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde 
gerçekleşmemesi halinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası 
uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler 
ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini 
gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından 
itibaren başlar). (Ek Bent: 22/7/1998-4369 s.k) 

e) Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava 
meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan 
veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin olarak yapılan 
mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri, (Değişik: 01/07/2006-5538 s.k.) 

f) Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, 
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı 
Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğüne 
milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, 
panzer, zırhlı personel taşıyıcı, roket, füze ve benzeri araçlar, silah, mühimmat, 
silah malzeme, teçhizat ve sistemleri ile bunların araştırma-geliştirme, yazılım, 
üretim, montaj, yedek parça, bakım-onarım ve modernizasyonuna ilişkin olarak 
yapılan teslim ve hizmetler, Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii 
Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara 
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ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler ve bu teslim ve hizmetleri 
gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri yukarıda 
sayılan kuruluşlarca onaylanan teslim ve hizmetler. (Ek: 16.7.2004-5228 s.k.) 

g) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı 
listede yer alan malların, Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatına teslimi, (Ek: 
16/06/2009-5904 s.k.) 

ğ) 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen 
ürün senetlerinin, ürün ihtisas borsaları ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ürün 
senedi alım-satımı konusunda izin alan ticaret borsaları aracılığıyla ilk teslimi. (Ek: 
16/06/2009-5904 s.k.) 

h) Türkiye Kızılay Derneğine tüzüğünde belirtilen amaçlarına uygun olarak afet 
yönetimi ve yardımları, barınma, beslenme, sosyal yardımlar, toplumu 
bilinçlendirme, ulusal ve uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası Kızılay-
Kızılhaç Hareketi faaliyetleri, savaş veya olağanüstü hâllerdeki görevleri ile kan, 
sağlık, göç ve mülteci hizmetlerini (sığınmacı hizmetleri dâhil) yerine getirmesine 
yönelik görevler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler; Türkiye Kızılay 
Derneğinin ulusal ve uluslararası işbirlikleri, uluslararası mensubiyet ve üyelikleri, 
Birleşmiş Milletlere bağlı kurum ve kuruluşlar ile uluslararası akreditasyonu olan 
yardım kuruluşlarıyla yürüttüğü insani yardım faaliyetleri kapsamındaki teslim ve 
hizmetleri, (Ek: 27/3/2015-6639 s.k.) 

ı) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve 
gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile 
küspe (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 tarife pozisyon numarasında 
sınıflandırılan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 gümrük 
tarife istatistik pozisyon numarasında sınıflandırılan biracılık ve damıtık içki 
sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, 
et unu, kemik unu, kan unu, tapyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma 
yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök 
yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, 
yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların 
pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya 
kullanılmadan işlem görmüş olanları dâhil) teslimi, (Ek: 29/01/2016-6663 s.k.) 

i) Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve 
bedeli döviz olarak Türkiye'ye getirilmek kaydıyla, Gelir Vergisi Kanununun 3 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilenler hariç olmak üzere 
çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk 
vatandaşları, Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile 
kanuni ve iş merkezi Türkiye'de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci 
vasıtasıyla Türkiye'de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri 
teslimleri (Şu kadar ki bentte öngörülen şartları taşımadığı hâlde istisnanın 
uygulandığının tespit edilmesi hâlinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, vergi ziyaı 
cezası ve gecikme faizinden mükellef ile birlikte alıcı müteselsilen sorumludur. 
İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden 
çıkarılması hâlinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48 
inci maddesine göre hesaplanan tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden 
çıkaran tarafından ödenmesi şarttır.), (Ek: 23/02/2017-6824 s.k.) 
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j) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, 
doğalgaz, elektrik, haberleşme, yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri ile yol 
yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya 
bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet 
ifaları, (Ek: 21/03/2018-7103 s.k.) 

k) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve 
köylere bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada 
öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile 
çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, mülki 
idare amirlerinin izni ve denetimine tabi ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı 
denetimine tabi yaygın din eğitimi verilen tesisler, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait 
gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla bağışta 
bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler, (Ek: 29/3/2018-7104 s.k.) 

1) Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, 
Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, münhasıran sağlık 
kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve 
rehabilitasyon hizmetleri (Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek 
kişilere söz konusu hizmetlerle birlikte sağlanan diğer teslim ve hizmetler 
istisnanın kapsamına dahil değildir.), (Ek: 29/3/2018-7104 s.k.) 

m) 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 
kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 
28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 
3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun 
kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım 
faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere 
yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri (İstisna kapsamında alınan makina ve 
teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde, 
Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılması veya elden çıkarılması 
hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak 
gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi 
cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren 
durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren 
başlar.), (Ek: 29/3/2018-7104 s.k.) 

n) 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu 
hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli 
yayınların teslimi (Bu bent hükmünün uygulanmasında, bu maddenin ikinci 
fıkrasında belirlenen had uygulanmaz.), (Değişik: 21/2/2019-7166 s.k.)  

Cumhurbaşkanı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde yer alan 
ve ilgili yılda uygulanmakta olan haddi, istisna uygulamasında asgari tutar olarak 
belirlemeye ve belirlenen bu tutarı iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar 
indirmeye yetkilidir. Maliye Bakanlığı, istisna kapsamına girecek teslim ve 
hizmetleri tanımlamaya, istisnaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Taşımacılık İstisnası 
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Transit taşımacılık: 

Madde 14 - 1. Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık 
işlerinde, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek taşıma işleri vergiden 
müstesnadır. 

2. Bu istisna, ikametgâhı, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan 
mükelleflere, ilgili ülkeler itibariyle karşılıklı olmak şartıyla tanınır. 

3. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Cumhurbaşkanınca belirlenen sınır 
kapılarında 4458 sayılı Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurt dışına 
çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı 
römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu 
miktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca yurt dışına çıkışlarında yapılacak motorin 
teslimi vergiden istisnadır. (Ek:  27/04/2006-5493 s.k.) 

Maliye Bakanlığı, bu istisna uygulamasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye 
yetkilidir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Diplomatik İstisnalar 

 

Madde 15 - 1. Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır : 

a) Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik 
temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip 
mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler, 

b) Uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası 
kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler, 

2. Bu istisnaların uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın uygulanacağı 
asgari miktarları tespite Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

İthalat İstisnası 

 

Madde 16 - 1. Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır: 

a) Bu Kanuna göre teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin ithali, 

b) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi [(5) numaralı fıkrasının (a) 
bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç], geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri 
gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya 
müstesna olan eşyanın ithali, (Bu Kanunun 11 inci maddesinde düzenlenen ihracat 
istisnasından yararlanarak ihraç olunan ancak, Gümrük Kanununun 168, 169 ve 
170 inci maddelerinde belirtildiği şekilde geri gelen eşyanın ithalat istisnasından 
faydalanabilmesi için, bu eşyayla ilgili olarak ihracat istisnasından faydalanılan 
miktarın gümrük idarelerine ödenmesi veya bu miktar kadar teminat gösterilmesi 
şarttır.) 
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c) Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama 
ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı mallar, (Değişik: 25/12/2003-5035 s.k.) 

2. Gümrük Kanununa göre geri gelen eşyanın dışarıda bir işleme tabi tutulması 
veya asli kısmına bir ilave yapılması halinde eşyanın kazandığı değer farkı istisnaya 
dahil değildir. 

 

ALTINCI BÖLÜM 

Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar 

 

Madde 17 - 1. Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar:  

Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların 
teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla ve 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasî partiler ve sendikalar, kanunla 
kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine 
yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Cumhurbaşkanınca vergi 
muafiyeti tanınan vakıfların:  

a) İlim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla 
yaptıkları teslim ve hizmetleri,  

b) Tiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, okuma ve konferans salonları ile 
spor tesisleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve eğitim 
faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetleri,  

2. Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar:  

a) Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların hastane, nekahathane, klinik, 
dispanser, prevantoryum, sanatoryum, kan bankası ve organ nakline mahsus 
bankalar, anıtlar, botanik ve zooloji bahçeleri, parklar ile veteriner, bakteriyoloji, 
seroloji ve distofajin laboratuvarları gibi kuruluşlar, öğrenci veya yetiştirme 
yurtları, yaşlı ve engelli bakım ve huzurevleri, parasız fukara aşevleri, düşkünevleri 
ve yetimhaneleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kuruluş amaçlarına 
uygun teslim ve hizmetleri ile bunlardan sağlık hizmeti sunanların teşhis ve 
tedaviye yönelik olarak birbirlerine yapacakları teslim ve hizmetler(Değişik: 
23/07/2010-6009 s.k.),  

b) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Kanun hükümlerine tâbi özel okullarca bedelsiz 
verilen eğitim, öğretim hizmetlerinde ilgili dönemdeki kapasitelerinin % 10’unu, 
24/3/1950 tarihli ve 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri 
Hakkındaki Kanuna Ek Kanun ile 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulan 
öğrenci yurtları tarafından bedelsiz verilen yurt hizmetlerinde ilgili dönemdeki 
kapasitelerinin % 10’unu, üniversite ve yüksekokullarda ise % 50’sini geçmemek 
üzere verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri, kanunların gösterdiği gerek 
üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları, birinci fıkrada sayılan 
kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları 
ile fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve 
vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan 
gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin teslimi, (Değişik: 16/7/2004-
5228/15 md.) (Değişik: 28/3/2007-5615 s.k.) 
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c) Yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilik ve konsoloslukları ile 
yabancı hayır ve yardım kurumlarına, bu maddenin 1 numaralı fıkrasında sayılan 
kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapacakları teslim ve hizmetlere ilişkin olarak 
yapılan teslim ve hizmetler. (Ek: 23/11/2000-4605 s.k.) 

d) (Ek: 14/07/2004-5226 s.k.) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon ve 
restitüsyon projelerine münhasır olmak üzere, bu projelendirmelerden 
yararlananlara verilen mimarlık hizmetleri ile projelerin uygulanması kapsamında 
yapılacak teslimler. 

İstisna kapsamına girecek mal ve hizmetler ile bunların asgarî standartları ve bu 
bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

e) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, kanunlarla kendilerine 
verilen görev gereği ve kuruluş amaçlarına uygun ruhsat, izin, onay ve benzeri 
hizmetleri ile bu hizmetlerle ilgili olarak kullanılacak basılı kâğıtların bu kuruluşlar 
tarafından teslimi (motorlu taşıtlar tescil plaka teslimleri hariç), (Ek: 16.7.2004-5228 
s.k.) 

Maliye Bakanlığı, istisna kapsamına girecek mal ve hizmetler ile bunların asgari 
tutarlarını ve bu bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye 
yetkilidir. 

3. Askeri Amaç Taşıyan İstisnalar:  

a) Askerî fabrika, tersane ve atölyeler, orduevi ve bağlı şubeleri, askerî gazinolar, 
kışla gazinoları, vardiya yatakhaneleri ve bunların müştemilatı, özel, yerel ve kış 
eğitim merkezleri, askerî kantinler ve askerî müzelerin kuruluş amaçlarına uygun 
olarak yaptıkları teslim ve hizmetler ile bu kurum ve kuruluşların yapacağı Gelir 
Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması 
işlemleri, (Değişik: 11/2/2014-6519 s.k.) 

b) (Mülga: 3/06/1986-3297 s.k.) 

c) (Mülga: 06/12/1984-3099) 

4. Diğer İstisnalar:  

a) Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf ile kazançları basit usulde 
tespit edilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler, aynı Kanunun 
mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve 
hizmetler,  

b) Gelir Vergisi Kanununa göre gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler ile 
aynı Kanunun 66'ncı maddesine göre vergiden muaf olan serbest meslek erbabı 
tarafından yapılan teslim ve hizmetler, 

c) Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen işlemler ile aynı 
maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yazılı şartlar dahilinde adi 
ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri ve Kurumlar Vergisi Kanununa 
göre yapılan devir ve bölünme işlemleri (Bu kapsamda vergiden istisna edilen 
işlemler bakımından Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (a) 
bendi hükmü uygulanmaz. İşlem sonunda faaliyetini bırakan, bölünen veya infisah 
eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, faaliyete başlayan veya 
devir ve bölünme sonrasında devredilen veya bölünen kurumların varlıklarını 
devralan mükellefler tarafından mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim 
konusu yapılır.), 
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ç) Uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışından alınan roaming 
hizmetleri ile bu hizmetlerin Türkiye’deki müşterilere yansıtılması, (Ek: 28/11/2017-
7061 s.k.) 

d) İktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri, 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin olarak belirlenen alanların okul aile 
birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı hastane, 
klinik, dispanser, sanatoryum gibi kurum ve kuruluşların yapacağı Gelir Vergisi 
Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri,  

e) Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler ve sigorta 
aracılarının sigorta şirketlerine yaptığı sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri ile 
5520 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (p) bentlerinde 
belirtilen kurumların kredi teminatı sağlama işlemleri, (Değişik: 09/04/2003-4842 
s.k.)  

f) Darphane ve Damga Matbaası tarafından yapılan teslim ve hizmetler, 
(Değişik: 14/3/2007-5602 s.k) 

g) Külçe altın ve külçe gümüş teslimleri ile kıymetli taşların (elmas, pırlanta, 
yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, 
borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi, döviz, para, damga pulu, 
değerli kâğıtlar, hisse senedi, tahvil (elde edilen faiz gelirleri ile sınırlı olmak 
üzere tahvil satın almak suretiyle verilen finansman hizmetleri dâhil), 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 atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarının teslimi (…), (Değişik: 
04/06/2008-5766 s.k., Değişik: 16.7.2004-5228 s.k.)  

h) Ziraî amaçlı su teslimleri ile köy tüzel kişiliklerince köyde ikamet edenlere 
yapılan ticarî amaçlı olmayan perakende içme suyu teslimleri, kamu kuruluşları, 
tarımsal kooperatifler ve çiftçi birliklerince yapılan arazi ıslahına ait hizmetler, 

ı) Serbest bölgelerde verilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden 
yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri, (Değişik: 16.7.2004-5228 s.k.) 

i) Varlık ve hakların, Türkiye Varlık Fonu ve alt fonlara devri ile bu varlık ve 
hakların Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi tarafından yönetilmesi 
suretiyle yapılan teslim ve hizmetler, 

Bu bent kapsamında istisna edilen işlemler bakımından, 30 uncu maddenin 
birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanmaz. 

j) Boru hattı ile yapılan yabancı ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin 
taşınması hizmetleri, 

k) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla 
oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri (...), (Ek Bent: 22/7/1998-
4369 s.k) 

l) 30.1.2002 tarihli ve 4743 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan varlık 
yönetim şirketlerinin bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumlardan 
devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan mal ve 
hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi ile aynı Kanuna göre finansal 
yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları hükümleri kapsamında yeniden 
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yapılandırılan borçların ödenmemesi nedeniyle bu borçların teminatını oluşturan 
mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi, 

m) Bankalar Kanunu uyarınca; mal ve hakların Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonuna teslimi ile bunların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından (müzayede 
mahallinde satışı dahil) teslimi, bu Fonun devraldığı alacakların tahsili amacıyla, 
bunların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) 
teslimi ve temettü hariç ortaklık haklarıyla yönetim ve denetimleri devralınan 
şirketlerin aktiflerinin Fon alacaklarının tahsili amacıyla (müzayede mahallerinde 
yapılan satışlar dahil) teslimi, 

Bu istisna işlem bedelinden Fona intikal eden tutarla orantılı uygulanır. (Değişik: 
16.7.2004-5228 s.k.) 

n) Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne verilen haber hizmetleri. 

o) Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin 
verildiği gümrüklü sahalarda (…) vergisiz satış yapılan işyerlerinin ve bu işyerlerine 
ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması, (Ek: 16.7.2004-5228 s.k.) 

ö) Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin 
verildiği gümrüklü sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit 
rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal 
hizmetleri, (Ek: 29/3/2018-7104 s.k.) 

p) Hazinece yapılan taşınmaz teslimi ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, 
kullanma izni ve ön izin verilmesi işlemleri ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 
yapılan arsa ve arazi teslimleri, belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki 
taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler, 

r) Kurumların aktifinde (…) en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile 
taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu 
olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin 
(müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara, finansal kiralama ve 
finansman şirketlerine devir ve teslimleri ile bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin 
finansal kiralama ve finansman şirketlerince devir ve teslimi. 

İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla 
aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz ve iştirak hisselerinin teslimleri istisna 
kapsamı dışındadır. 

İstisna kapsamında teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin 
yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi, teslimin 
yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde 
gider olarak dikkate alınır. 

Bu fıkranın (u) bendi kapsamında varlık kiralama şirketlerine ve (y) bendi 
kapsamında finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım 
bankalarına devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerinin, kaynak kuruluş ve kiracı 
tarafından üçüncü kişilere satışına ilişkin en az iki tam yıl aktifte bulundurma 
süresinin hesabında, bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin varlık kiralama şirketleri, 
finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının 
aktifinde bulunduğu süreler de dikkate alınır. 

s) Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş 
her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları. 
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ş) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinde tanımlanan konut 
finansmanı amacıyla teminat gösterilen veya ipotek konulan konutun, konut 
finansman kuruluşları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı,  ipotek finansmanı 
kuruluşları ya da  üçüncü kişilere teslimi (müzayede mahallinde yapılan satışlar 
dahil) ile bu şekilde alınan konutun, konut finansman kuruluşları, Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı veya ipotek finansmanı kuruluşları tarafından teslimi (müzayede 
mahallinde yapılan satışı dahil). 

t) 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında 
düzenlenen ürün senetlerinin, 1 inci maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı 
bendinin (d) alt bendi ile 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen 
işlemler hariç olmak üzere, ürün ihtisas borsaları ile Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığından ürün senedi alım-satımı konusunda izin alan ticaret borsaları 
aracılığıyla teslimleri (Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından 30 
uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanmaz.). 

u) (Ek: 13/2/2011-6111 s.k.) (Değişik: 15/7/2016-6728 s.k.) Her türlü varlık ve 
hakkın, kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla ve sözleşme süresi 
sonunda geri alınması şartıyla varlık kiralama şirketlerine devri ile bu varlık ve 
hakların varlık kiralama şirketlerince kiralanması ve devralınan kuruma devri. 

İstisna kapsamında, varlık kiralama şirketlerine devredilen varlık ve hakların 
iktisabında yüklenilen ve devrin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla 
giderilemeyen katma değer vergisi, devrin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir 
veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır. 

v) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca oluşturulan 
Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından münhasıran uyuşmazlıkların çözümüne 
ilişkin olarak verilen hizmetler. 

y) (Ek: 12/07/2013-6495 s.k.) (Değişik: 05/07/2016-6728 s.k.) 21/11/2012 tarihli ve 
6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 
kapsamında;  finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım 
bankalarınca bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan her türlü taşınır ve 
taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu kıymetin mülkiyetinin 
sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralamaya konu 
taşınır ve taşınmazın kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri. 

İstisna kapsamında, finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma 
ve yatırım bankalarına devredilen her türlü taşınır ve taşınmaz malların iktisabında 
yüklenilen ve devrin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma 
değer vergisi, devrin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi 
matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır. 

z) 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/B maddesi 
kapsamındaki araştırma ve geliştirme, yenilik ile yazılım faaliyetleri neticesinde 
ortaya çıkan patentli veya faydalı model belgeli buluşa ilişkin gayri maddi hakların 
kiralanması, devri veya satışı (Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler 
bakımından bu Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü 
uygulanmaz.). (Ek: 06/02/2014-6518 s.k.) 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

İstisnadan Vazgeçme ve İstisnaların Sınırı 
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 İstisnadan vazgeçme: 

Madde 18 - 1. Vergiden istisna edilmiş işlemleri yapanlar, ilgili vergi dairesine 
yazılı başvuruda bulunarak, belirtecekleri işlem türleri için vergiye tâbi 
tutulmalarını talep edebilirler. Bu talebin dilekçede belirtilen ve dilekçe tarihinden 
sonra ifa edilen işlemlerin tamamını kapsaması şarttır. Şu kadar ki, mükellefiyetin 
devam etmekte olan işlemlere şümulü yoktur. (Değişik: 16.7.2004-5228 s.k.) 

2. Kamu menfaatine yararlı dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti 
tanınan vakıfların kuruluş amaçlarına uygun olarak işletmek veya yönetmek 
suretiyle ifa ettikleri teslim ve hizmetlere ilişkin istisnalar hariç olmak üzere, 17 nci 
maddenin (1) ve (2) numaralı fıkralarıyla (3) numaralı fıkranın (a) ve (4) numaralı 
fıkranın (e) bentlerinde yazılı istisnalar hakkında yukarıdaki (1) numaralı fıkra 
hükmü uygulanmaz. (Değişik: 16.7.2004-5228 s.k.) 

3. İstisnadan vazgeçeceklerin talepleri üzerine, vergi dairesince, vergi 
mükellefiyetleri talep tarihinden itibaren tesis olunur. Bu şekilde mükellef olanlar 
üç yıl geçmedikçe mükellefiyetten çıkamazlar. Mükellefler üç yıllık sürenin 
bitiminden önce mükellefiyetten çıkma talebinde bulunmadıkları takdirde 
mükellefiyet yeniden üç yıl süre ile uzatılmış sayılır. 

İstisnaların sınırı: 

Madde 19 - 1. Diğer kanunlardaki vergi muaflık ve istisna hükümleri bu vergi 
bakımından geçersizdir. Katma değer vergisine ilişkin istisna ve muafiyetler ancak 
bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle 
düzenlenir. 

2. Uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır. 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Matrah, Nispet ve İndirim 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Matrah 

 

Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah: 

Madde 20 - 1. Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını 
teşkil eden bedeldir.  

2. Bedel deyimi, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar 
adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan 
veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil 
edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade eder.  

3. (Mülga: 22/7/1998-4369 s.k.) 

4. Belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işler ile bedelin biletle tahsil edildiği 
hallerde tarife ve bilet bedeli Katma Değer Vergisi dahil edilerek tespit olunur ve 
vergi müşteriye ayrıca intikal ettirilmez. 

İthalatta matrah: 
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Madde 21 - İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır:  

a) İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin 
kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması 
halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde 
malın gümrükçe tespit edilecek değeri,  

b) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar,  

c) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve 
ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, 
kur farkı gibi ödemeler. (Değişik: 22/7/1998-4369 s.k.) 

Uluslararası yük ve yolcu taşımalarında matrah: 

Madde 22 - İkametgâhı, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar 
tarafından yabancı ülkeler ile Türkiye arasında yapılan taşımacılık ile transit 
taşımacılıkta şahıs ve ton başına kilometre itibariyle yurt içi emsalleri göz önüne 
alınmak suretiyle matrah tespitine Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 

Özel matrah şekilleri: 

Madde 23 - Özel matrah şekilleri şunlardır: 

a) Spor-Toto oyununda ve Milli Piyango dahil her türlü piyangoda, oyuna ve 
piyangoya katılma bedeli, 

b) At yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunlarında bu yarış ve oyunlara 
katılma karşılığında alınan bedel ile bunların icra edildiği mahallere giriş 
karşılığında alınan bedel, 

c) Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel 
sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar ve yarışlar ve yarışmalar 
tertiplenmesi ve gösterilmesinde bunların icra edildiği mahallere giriş karşılığında 
alınan bedel ile bu mahallerde yapılan teslim ve hizmetlerin bedeli, 

d) Gümrük depolarında ve müzayede mahallerinde yapılan satışlarda kesin satış 
bedeli ile 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında 
düzenlenen ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek 
olanlara tesliminde, senedin en son işlem gördüğü borsada oluşan değeri. (Değişik: 
16/06/2009-5904 s.k.) 

e) Altından mamül veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların teslim 
ve ithalinde matrah, külçe altın bedeli düşüldükten sonra kalan miktardır. 

f) İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden 
mükelleflerce, katma değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan 
istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik 
yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde 
matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. (Ek: 29/3/2018-7104 s.k.) 

g) Maliye ve Gümrük Bakanlığı işin mahiyetini göz önünde tutarak özel matrah 
şekilleri tespit etmeye yetkilidir. 

Matraha dahil olan unsurlar: 

Madde 24 - Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahildir: 

a) Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme 
ve boşaltma giderleri, 
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b) Ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, 
resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurlar, 

c) Vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve 
benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler. 

Matraha dahil olmayan unsurlar: 

Madde 25 - Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahil değildir: 

a) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari 
teamüllere uygun miktardaki iskontolar, 

b) Hesaplanan katma değer vergisi. 

Döviz ile yapılan işlemler : 

Madde 26 - Bedelin döviz ile hesaplanması halinde döviz, vergiyi doğuran olayın 
meydana geldiği andaki cari kur üzerinden Türk parasına çevrilir. Cari kuru belli 
olmayan dövizlerin Türk parasına çevrilmesine ilişkin esasları Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı belirler. 

Emsal bedeli ve emsal ücreti : 

Madde 27 - 1. Bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, 
menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrah işlemin 
mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücretidir. 

2. Bedelin emsal bedeline veya emsal ücretine göre açık bir şekilde düşük 
olduğu ve bu düşüklüğün mükellefçe haklı bir sebeple açıklanamadığı hallerde de, 
matrah olarak emsal bedeli veya emsal ücreti esas alınır. 

3. Emsal bedeli ve emsal ücreti Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit 
olunur. 

4. Katma değer vergisi uygulaması bakımından emsal bedelin tayininde genel 
idare giderleri ve genel giderlerden mamule düşen hissenin bedele katılması 
mecburidir. 

5. Serbest meslek faaliyetleri için ilgili meslek teşekküllerince tespit edilmiş bir 
tarife varsa, hizmetin bedeli, bu tarifede gösterilen ücretten düşük olamaz. 

6. Arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin bedelin tespitinde, müteahhit tarafından 
arsa sahibine bırakılan konut veya işyerinin, Vergi Usul Kanununun 267 nci 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaki maliyet bedeli esasına göre 
belirlenen tutarı esas alınır. (Ek: 29/3/2018-7104 s.k.) 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Oran 

 

Oran 

Madde 28 - Katma değer vergisi oranı, vergiye tabi her bir işlem için % 10'dur. 
Cumhurbaşkanı 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. 

Yürürlük: 
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Madde 62 - Bu Kanunun Bakanlar Kurulu ile Maliye ve Gümrük Bakanlığına 
yetki veren hükümleri yayımı tarihinde, diğer hükümleri 1.1.1985 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Yürütme: 

Madde 63 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 


