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07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6745 Sayılı “Yatırımların Proje Bazında 

Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” nun 36. 

Maddesi ile KDVK’nun geçici 30. Maddesinde önemli  değişiklikler yapılmıştır.  

Yapılan bu değişiklikler ile aşağıda detayları belirtilen istisnanın kapsamı genişletilmiştir. Söz konusu 

istisnanın kapsamının genişlemesi ile istisnaya bağlı olarak alınan KDV iadesinin de kapsamı genişlemiştir. 

15.06.2012 tarihinden geçerli olmak üzere 6322 Sayılı Kanunla KDVK’na eklenen “Büyük ve stratejik 

yatırımlarda iade”  başlıklı geçici 30. Maddenin 6745  Sayılı Kanunla değişmeden önceki düzenlemelerine göre; 

“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 KDV, 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.  Bu maddenin 

uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.  

6745 Sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile, madde başlığında yer alan “stratejik” ibaresi ile madde içeriğinde 

yer alan “stratejik” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.  Dolayısıyla Yatırım Teşvik Mevzuatı hükümlerine göre,  

stratejik yatırımlara1 ilişkin verilen yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlara ilişkin inşaat işlerini nedeniyle 

uygulanan yukarıdaki istisna hükmü, “stratejik” kelimesinin kaldırılması ile genişletilmiştir. Yeni uygulama ile, 

31.12.2023 tarihine kadar, yatırım teşvik belgesi kapsamında asgari 500 milyon TL tutarında sabit yatırım öngörülen 

yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV, 

izleyen yıl talep edilmesi halinde mükellefe iade olunacaktır. 

6745 Sayılı Kanunla getirilen önemli bir düzenlemede madde metinine eklenen  “yetkilendirmeye” ilişkin 

düzenlemedir. Yapılan düzenleme ile maddeye  “Bu madde kapsamında yer alan asgari sabit sermaye yatırım tutarını 

sektörler itibariyle veya topluca 50 milyon TL’na kadar indirmeye veya iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu 

yetkilidir”  hükmü eklenmiştir. Böylece,  madde metinde yer alan asgari yatırım tutarı olan 500 milyon TL’na bir 

esneklik getirilmiştir. Genel ekonomik konjonktür ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve teşvik edilmesine yönelik son 

yapılan düzenlemeler çerçevesinde, 500  milyon TL’lık asgari yatırım tutarının Bakanlar Kurulu kararı ile indirilmesini 

beklemekteyiz. 

6745 Sayılı Kanun öncesi  uygulamaya ilişkin usul ve esaslar KDV Uygulama Genel Tebliği ile belirlenmişti. 

Bu kanunla yapılan düzenleme sonrası Maliye Bakanlığı’nın uygulamaya ilişkin yeni bir tebliğ yayımlamasını 

beklemekle birlikte, istisna uygulamasının aşağıda belirtildiği şekilde mevcut tebliğ hükümleri çerçevesinde 

yürüyeceğini düşünmekteyiz. 

                                                             
1 Stratejik Yatırım’ın tanımı ve konu ile ilgili düzenlemeler  2012/3305  Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları 
Hakkında Karar’da yer almaktadır. 



 

- 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, yatırım teşvik belgeleri kapsamında asgari 500 milyon TL 

tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlar kapsamında, inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar 

indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin, izleyen yıl içerisinde bu kapsamda işlemleri bulunan mükelleflere talep 

etmeleri halinde iade edilecektir.  

- İstisna, münhasıran söz konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat taahhüt işi, nakliye, hafriyat ve benzeri inşa 

işlerine ilişkindir. Yatırımı yapanların söz konusu inşaat işlerinde kullanılan mal alımları da bu kapsamda 

değerlendirilir. Dolayısıyla söz konusu istisna inşaat işlerine ilişkin olmak koşuluyla hem hizmet hem de mal alımlarını 

kapsamaktadır. Bu istisna, verginin önce uygulanıp sonra iade edilmesi şeklinde düzenlenmiş olup, istisna 

kapsamında değerlendirilen mal ve hizmet alımlarında genel hükümler çerçevesinde KDV uygulanır. Dolayısıyla 

yatırımı yapana teslim veya hizmet yapanların KDV istisnası uygulamaları mümkün değildir.  Yatırımı yapan belge 

sahibi mükellefler tarafından inşaat işlerine ilişkin bu şekilde yüklenilen vergiler, ilgili dönemde indirim konusu yapılır. 

Söz konusu mükelleflerin bu şekilde yüklenip indirim hesaplarına dahil ettikleri vergilerin öncelikle indirim yoluyla 

telafi edilmesi gerekmektedir. İlgili takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV ise izleyen yıl talep 

edilmesi kaydıyla iade konusu yapılır. 

- İade talep tutarı, en erken izleyen yılın Ocak dönemine en geç izleyen yılın Kasım dönemine ait KDV 

beyannamesine dahil edilerek talep edilebilir. iadesi talep edilecek tutar, talebin yapılacağı döneme ait KDV 

beyannamesinin "istisnalar-Diğer iade Hakkı Doğuran işlemler" kulakçığının "Diğer iade Hakkı Doğuran işlemler" 

tablosunun 440 kod numaralı "Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Asgari 500 Milyon TL Tutarında Sabit Yatırım 

Öngörülen  Yatırımlar” satırında beyan edilir.  Yatırımın ilgili mevzuat hükümlerine göre tamamlanamaması halinde, 

iade edilen vergiler vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.  

- İade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır: 

   - Standart iade talep dilekçesi  

- İade talep edilen döneme ilişkin indirilecek KDV listesi   

- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi  

- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu  

- Yatırım teşvik belgesi ve eki listenin onaylı örneği  

- İade uygulaması kapsamındaki harcamalara ait fatura ve benzeri belgelerin listesi  

-  Mahsuben iade Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan mahsuben iade talepleri yukarıdaki belgelerin 

ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan 

yerine getirilir.  

- Nakden iade Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi 

inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. iade talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde aşan 

kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin 

iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür. 

Saygılarımızla. 
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