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Tarih : 05.02.2021 

Sayı : 2021 / 20 

Konu : 34 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  

 

05.02.2021 tarihli ve 31386 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 34 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: 

- Alıcı ve satıcının mücbir sebep kapsamında bulunması halinde KDV tevkifatı uygulamasına devam 

edilecektir. 

- Faturasında Türk Lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında, bedelin Türk Lirası olarak Türkiye’ye 

getirildiğini tevsik eden belgelere istinaden de iade yapılabilecektir. 

- İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kapsamında Yapılacak Teslim ve 

Hizmetlerdeki KDV istisnasının son haline aşağıda yer verilmiştir: 

“… 

 İstanbul Valiliğine bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Proje Koordinasyon birimine yapılacak teslim ve 

hizmetler, finansmanı yabancı devletler, uluslararası kurum ve kuruluşlarca karşılanmak şartıyla 31/12/2025 

tarihine kadar KDV’den müstesnadır. 

…” 

- Milli Eğitim Bakanlığına Bilgisayar ve Donanımlarının Bedelsiz Teslimleri ile Bunlara İlişkin Yazılım Teslimi 

ve Hizmetlerinde KDV istisnası 31.12.2023 tarihine kadar uzatıldığına dair değişim yapılmıştır.  

- Doğal Gaz Piyasası Kanununun Ek 1 inci Maddesi Kapsamında Yapılan Devirlere ilişkin olarak aşağıdaki 

açıklamaya yer verilmiştir: 

“… 

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

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

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

yoluyla telafi edilemeyen verginin iadesinin talep edilmesi mümkün bulunmamaktadır.” 

-İndirimli orana tabi konut satışlarında aşağıdaki açıklama yapılmıştır: 

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

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

alıcılara fiilen teslim edildiğinin tevsiki gerekmektedir. 

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

gerçekleşmektedir. 

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

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

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

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

mahzur görülmediğinin tespitine ilişkindir. 

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

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

gerek bulunmaksızın değerlendirmeye alınır.” 

http://www.nelsus.com.tr/
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- KDV iade alacağının ÖTV Kanunundan doğan borçlara (ÖTV’ye tabi olan malların indirimli oran uygulanmak 

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

mahsup edilemeyeceği düzenlenmiştir.  

-Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmaya ilişkin olarak izaha davet kurumu kapsamında 

ön tespit yazısına konu beyanlarını düzeltmeyen mükellefler özel esaslara alınacağı ancak, mükellefin söz konusu 

belgelere isabet eden KDV’yi indirim hesaplarından çıkararak düzelttiğini veya hiç indirim hesaplarına almadığını 

vergi dairesine tevsik etmesi halinde, vergi incelemesi neticesi beklenmeksizin, genel esaslara dönüşü yapılacağı 

düzenlenmiştir.  

34 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

Saygılarımızla… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not : Bu sirküler bilgilendirme amaçlıdır. Sirkülerde yer alan konu ile ilgili olarak profesyonel bir danışmana başvurunuz. 

 

http://www.nelsus.com.tr/
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210205-13.htm

