
SAKARYA SMMM ODASI 

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU HAKKINDA GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİMİZ 

 Mal ve hizmetler üzerinden alınan ve harcama vergileri sistemimizin temelini oluşturan 

katma değer vergisi, 3065 sayılı Kanun'la 25/10/1984 tarihinde kabul edilmiş ve 2 Kasım 1984 gün 

ve 18563 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 1/1/1985 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 

Katma Değer Vergisi Kanunu hazırlanırken ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal yapı 

ile vergi idaresinin teknik bünyesi dikkate alınmış, ihtiyatlı ve gerçekçi bir tutum içinde olunmaya 

gayret gösterilmiştir. Zira, bir verginin teknik olarak modern yöntemleri kapsaması kadar 

uygulanabilme niteliğine sahip olması, ekonomik ve sosyal gerçeklerle bağdaşır olması da gerekir. 

Katma değer vergisinin 1.1.1985 tarihinden itibaren uygulamaya başlanması ile birlikte, 

diğer vergi kanunlarının uygulamasında olduğu gibi burada da çok sayıda ihtilaf ortaya çıkmıştır.    

Ülkemizin artık yeni vergi sistemine, yeni belge düzenine geçmesinin zamanı çoktan gelmiştir. 

Bilgisayar sistemlerindeki gelişmeler, internet uygulamaları, ticaretin uluslararası boyutlarının 

artması, artık ülkemizin küresel köydeki konumunu arttırmasına olanak sağlamış ve bizim 

kanunlarımızda yeni düzenlemeler getirmemizi zorunlu kılmaktadır. 

 Maliye Bakanı   tarafından 2017 yılı Mart ayından bu yana çeşitli tarihlerde ve zeminlerde 

yapılan ve medyaya yansıyan açıklamalarda; 32 yıldır uygulanmakta olan Katma Değer Vergisi 

Kanunu'nda köklü değişiklikler yapılması gerektiği belirtilmiş ve kanunun yeniden hazırlanması 

çalışmaları başlatılmıştır.  

Bu açıklamalara bağlı olarak KDV Kanununda uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm 

önerilerimiz aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır. 

 1-Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda da belirtildiği üzere; muhasebeci mali 

müşavirler ile mükellef üzerinde eziyete dönüşmeyecek, kayıtlı olmayı cezalandırmayacak, üretimi 

yatırımı engellemeyecek, işletmeler üzerinde ağır finansman yükleri oluşturmayacak, uygulaması 

kolay, bürokrasisi az olacak, uygulayıcılar bakımından da idare bakımından da ciddi bir denetleme 

ciddi bir uyum meselesi olmaktan çıkartılmış bir KDV Kanunu hazırlanmalıdır. Tüm vergi 

kanunlarında olması gerektiği gibi, Katma Değer Vergisi Kanununun da, tartışmayı ve idare ile 

mükellefler arasındaki ihtilafı en aza indirecek kadar anlaşılabilir ve sade, tebliğler ve özelgeler ile 

genişletilmeye ihtiyaç duymayacak kadar kısa ve öz hale getirilmesi sağlanmalıdır. Mevcut vergi 

kanunlarımıza ilişkin uzmanların bile aynı konuda farklı düşündüğü, tartışmalara sebep olduğu, 

aynı konularda farklı yargı kararlarının bulunduğu bilinmektedir. Bütün bu ihtilafları en aza 

indirecek şekilde KDV ve diğer kanunlarda düzenlenmeler yapılmalıdır. 

2-Mevcut kanunun eksiklikleri KDV Kanunu’ndaki revizyon önerimiz  

Mevcut KDV Kanunu hem oran olarak %1, %8, %18 olmak üzere 3 oranlı bir kanun, hem 

de tahakkuk esasına göre tahakkuk eden bir vergi. Verginin büyük bir kısmı %18 oranlı ürün 

gurubundan alınmakta, Vergi indirim mekanizması sebebiyle, hem mükellefler tarafından sahte 

veya muhteviyatı itibari ile yanıltıcı belge kullanımını, kayıt dışılığı arttırmaktadır. 

Maliye kayıtdışılığı azaltmak için dürüst mükellefler üzerinden denetimlerle azaltmak için 

ayrıca bir çaba sarf etmektedir. Ayrıca vergi mal veya hizmetin geliri alınmadan fatura veya belge 

düzenlendiği anda ödenmekte olup, vadeli satış yapan mükelleflerin eline satış bedeli geçmeden 



borç tahakkuk ederek mükellefleri zor duruma düşürmekte, vergi borcu üretmektedir. Bu sistem 

yıllardır ülke ekonomisinde işletmelere yük olmakta ve işletmeler bu nedenle fatura kesmekten veya 

belge vermekten kaçınmakta ve kayıt dışı ekonomiyi körüklemektedir. 

  KDV’nin %18 oranında bir KDV’nin hesaplanması işverenlerin işletmelerinin 

faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. Kdv’nin kaldırılmasından ziyade rehabilite 

edilmesi gerekmektedir. 

  Rehebilitasyon için KDV indirim mekanizmasının Kaldırılmasını öneriyoruz. Ayrıca KDV 

oranının %1’e indirilmesini öneriyoruz. Böylelikle her 100 TL satış yapan tüm işyerleri 1 TL’sini 

Devlete KDV olarak ödeyecektir. Böylelikle hem her vergi mükellefi Vergi ödeyecek, hem de KDV 

iade işlemleri yapılmayarak, ülke kasasından ek kaynak çıkışı olmayacaktır. 

KDV Vergi Sistemi’ndeki bu değişiklikle ülkemizin gayri safi satışlarının %1’i kadar KDV 

alınması sağlamış olacaktır. 499 milyar 315 milyon TL’nin %1 olan 4 milyar 993 milyon TL her ay 

gelir elde edilmiş olacaktır. 

Böylece mükellefler vergi yükü hesaplamasında her 100 TL satış için %1 KDV yüklerinin 

olduğunu bilecek, kayıt dışı alışlar veya sahte fatura yasal olmayan işlemlere tevessül etmezler. 

Hem de faturalarını düzenli keserler. 

Ayrıca KDV vergisi mükellefleri ve tüketiciler üzerinde hem pazarlık konusu yapıldığını 

hem de kazanç unsuru yapıldığını biliyoruz. KDV düşük oranlı örneğin %1 gibi bir oranlı vergi olsa 

ve tüm mükellefler geliri üzerinden ödese, tüm mükelleflere eşit bir yük getirmemiş olacak ve her 

mükellef geliri ile orantılı olarak KDV ödemiş olacaktır. 

 3-Mali Tatil dönemindeki mükellefin ve mali müşavirlerin bütün yükümlülüklerinin 

Ağustos ayında ağustos ayı beyannameleri ile birlikte verilmesi sağlanmalıdır. Bu şekilde 

Mali tatil gerçek anlamda tatil olacaktır. 

 4- Serbest Meslek Kazançlarından alının KDV oranı % 18 den % 8’ e düşürülmelidir. 

 5-Sektörlere göre farklı KDV oranı uygulamasından vazgeçilmeli ve KDV oranı bütün 

sektörlerde aynı olmalıdır.  

6-Hizmet ihracı 

Hizmet ihracında istisna hükümlerinin uygulanması açısından “hizmetten yurtdışında 

yararlanma” durumunun net olarak ortaya konulması ve Hizmet ihracında hizmetten alıcının 

bulunduğu yerde yararlanılmakta olacağını (bu hizmetlerin yurt dışına hizmet ihracı kapsamında 

verilmiş olacağını) öngören bir düzenleme yapılması. 

7- Kur farklarının matraha dahil olup olmayacağı 

Vergiyi doğuran olay vuku bulduktan ve vergilendirildikten sonraki tarihlerde ortaya çıkan 

kur farkının vergi matrahına dahil edilmesi uygulamasından vazgeçilmeli ve buna bağlı olarak 

uygulamada ortaya çıkan sorunlara son verilmelidir. 

8- KDV oranlarının GTİP numaralarına göre tayin edilmesi 



Mallara ilişkin KDV oranlarının GTİP numaralarıyla tanımlanan eşyalar itibarıyla 

düzenlenmesi, gümrük vergisi uygulamalarında eşya sınıflamaları ve tarife yorum kuralları 

açısından yaşanan tanımlama zorlukları KDV'de de sorun yaratabilmektedir. Bunun ortadan 

kaldırılması , KDV oranlarının tespitinde GTİP numaralarına referans yapılmasından vazgeçilmesi 

veya bu mümkün olamayacaksa malların ve oranların GTİP numaralarının son hanesine kadar 

özelleştirilmesi yerine tabi olunan fasıllar veya en fazla ilk 4 hane numarası bazında belirlenmelidir. 

9- Gümrük mevzuatı uyarınca gümrük vergisi değerine eklenmesi gereken ve 

sonradan yapılabilen giderler ya da lisans royalty bedelleri gibi ödemeler 

Bu konuda sorunlar yaşanabilmekte ve gayri maddi hak bedelleri için sorumlu sıfatıyla 2 

Nolu KDV beyananmeleri ile bildirim yapılmasına rağmen, sonradan yapılan gümrük 

denetimlerinde bunların ithal eşyanın maliyet bedeline eklenmesi gerektiği yönünde işlemler 

yapılmakta ve kDV tarhiyatları yapılmaktadır. Bu konuda sorunu ortadan kaldıracak düzenlemeler 

yapılmalıdır. 

10- İthalde alınması gereken KDV'nin gümrük mevzuatına tabi olması, KDV 

matrahında düzeltme gerektiğinde, yurt içi işlemlerden farklı muameleye tabi olmaktadır 

Gümrük mevzuatında geriye yönelik düzeltme söz konusu olduğunda Vergi Usul 

Kanunu'nda yer alan pişmanlık, cezalarda indirimden yararlanma vb. gibi haklardan yararlanmak 

mümkün olmamakta ve cezalı işlem yapılmaktadır. Bunu önleyici ve yurt içinde yapılan işlemlerle 

ithalatta yapılan işlemler açısından aynı uygulamalardan yararlanma hakkı getirilmelidir. 

11- Türkiye’den serbest bölgelere verilen hizmetler 

Serbest bölgelerde verilen hizmetler KDV'den istisna olmakla birlikte, hizmet ihracına 

ilişkin istisnadan yararlanılabilmesi için, hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve 

hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiğinden, Türkiye’den serbest bölgelere verilen 

hizmetlerde, hizmetten yurt dışında yararlanılmadığı gerekçesiyle istisna uygulanmamaktadır. Bu 

durum, yurt içinden hizmet temin eden serbest bölge mükellefleri için ilave bir maliyet 

oluşturmakta ve yerli hizmet üreticilerinin rekabet avantajını zayıflatmaktadır. Anılan hizmetlerin 

de KDV’den istisna olması sağlanmalıdır. 

12- KDV indiriminde yılı sonuna kadar olan harcamaların KDV'lerinin indirim olarak 

kabulü, dönem kayması olanların indiirm olarak kabul edilmemesi 

Dönem kayması nedeniyle izleyen hesap döneminde kayıtlara intikal eden harcamalar, 

mahiyeti itibarıyla KKEG olmadığı halde, bunlara ait KDV tutarları KKEG KDV gibi işleme tabi 

tutulmak istenmekte ve KDV indirimine müsaade edilmemektedir. KDV esas itibariyle indirim 

mekanizması üzerine kurulu bir sistem olup, nihai aşamada tüketimi vergileyen ve nihai tüketiciye 

yansıtılan bir vergidir. Dolayısıyla, üretici, toptancı ve perakendeci üzerinde yük olarak 

kalmamalıdır. Bu nedenle bu sorunu giderici düzenleme yapılmalıdır. 

13- Zayi olan mallara ait KDV’nin indirim olarak kabul edilmemesi 

Yasal düzenlemede sadece “tabi afetler” sonucu zayi olan mallara ait KDV'lerin indiirm 

konusu yapılmasına izin verilmekte, ticaretin getirdiği diğer koşullar nedeniyle zayi olan malların 

KDV’leri indirim konusu yapılamamaktadır. Halbuki anılan işlemler de üretici, satıcılar için ticari 

hayatta katlanılması gereken gider/maliyet niteliğinde olup, bunların KDV’lerinin de indirim 

konusu yapılabilmesi gerekir. 



 

 

14- KDV iadeleri 

Gerek istisnalar gerekse indirimli oran uygulamaları nedeniyle zorunlu olarak buna uymak 

durumunda olan KDV mükellefleri bu işlemler nedeniyle almaları gereken iadelerde sorunlar 

yaşamakta ve iade uygulamalarında mükellefler “bünyeye giren KDV hesaplamalarına” 

zorlanmaktadır. Bu, verginin iş adamı üzerinde gerçek bir yük olarak birikmesine ve iadelerdeki 

sınırlamalar ve gecikmeler yüzünden orantısız bir iş-istihdam yüküne neden olmaktadır. Bu 

nedenle, yüklenim KDV hesaplarıyla uğraşmak yerine, istisna nedeniyle alınmayan veya eksik 

alınan KDV tutarlarını baz alan bir iade mekanizması kurulmalıdır. 

15- Devreden KDV konusu 

Mükelleflerin çeşitli nedenlerle üzerinde uzun süreler devreden KDV yükü kalabilmektedir 

ve bu KDV’ler tasfiye halinde bile geri alınamamaktadır. KDV’nin indirim mekanizmasına dayanan 

bir işlem ve tüketim vergisi olma özelliği nedeniyle KDV’nin işletmeler üzerinde olumsuz etkisi 

olmaması gerekir. Bu nedenle, belli bir dönem zarfında devreden KDV kalması durumunda bunun 

mükellefe iadesi yoluna gidilmelidir. 

- KDV Tevkifatı. KDV’de esas itibariyle sınırlı durumlarda ( özellikle yurt dışında mukim 

kişilerle yapılan işemlere bağlı olarak) uygulanması gereken tevkifat yöntemi, sonradan, Kanunda 

ve tebliğlerle yapılan düzenlemelerle yaygın hale getirilmiştir. Bu konuda alıcılara sorumluluk 

yüklemesi yapılmış olup, çoğu zaman sorunlar yaşanmaktadır. Satıcının düzenlediği faturalar için 

alıcıya sorumluluk yüklenmekte ve çoğu zaman düzenlenen faturaların düzeltilmesi gereği 

doğmakta ya da bu yükümlülüğün farkına sonradan varılabilmektedir. Bu nedenle, anılan 

sorumlulukların daraltılması yönünde düzenlemeler yapılmalıdır. 

16-Serbest meslek erbabında Gelir ve Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri 

arasındaki uyumsuzluk 

Serbest meslek kazançlarında Gelir Vergisi Kanunu yönünden tahsilat esası geçerli iken ve 

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tahsilat yapıldığında serbest meslek makbuzu düzenlenmesi 

gerekirken, KDV uygulamasında 27. madde çerçevesinde hizmetin belli bir beyan dönemi içinde ifa 

edilmiş olması vergiyi doğuran olay olarak kabul edilmektedir. Bu durumda, bedelin tahsil edilip 

edilmemesinin KDV yükümlülüğüne etkisi olmaması sebebiyle, serbest meslek erbabının tahsil 

edemediği KDV’yi ödemek gibi bir mağduriyeti söz konusu olmakta ve tahsilat yapılmadığı halde 

serbest meslek makbuzu düzenlenmesi gereği doğmaktadır. 

 17-KDV Tevkifatı 

KDV’de esas itibariyle sınırlı durumlarda ( özellikle yurt dışında mukim kişilerle yapılan 

işemlere bağlı olarak) uygulanması gereken tevkifat yöntemi, sonradan, Kanunda ve tebliğlerle 

yapılan düzenlemelerle yaygın hale getirilmiştir. Bu konuda alıcılara sorumluluk yüklemesi 

yapılmış olup, çoğu zaman sorunlar yaşanmaktadır. Satıcının düzenlediği faturalar için alıcıya 

sorumluluk yüklenmekte ve çoğu zaman düzenlenen faturaların düzeltilmesi gereği doğmakta ya da 

bu yükümlülüğün farkına sonradan varılabilmektedir. Bu nedenle, anılan sorumlulukların 

daraltılması yönünde düzenlemeler yapılmalıdır. 



 

 

18-Bazı sektörlerde yüksek KDV Oranlarının haksız rekabet oluşturması 

Bilindiği üzere yüksek cirolu (Akaryakıt, demir gibi) fakat kar marjı düşük olan sektörlerde 

%18 Kdv oranı firmalar tarafından kötü niyetli olarak kullanılmaktadır.  

  19-KDV İadesine İlişkin Örnek Sorunlar 

Bilindiği üzere KDVGUT’a göre %1 veya %8 orana tabi teslim veya hizmetlerde 

bulunanların bu teslim ve hizmetler ile ilgili yüklendikleri KDV tutarları, ilgili indirimli orana tabi 

teslim ve hizmetlerden hesapladıkları KDV tutarını aşıyorsa ve devreden KDV’leri de bulunuyorsa, 

indirimle giderilemeyen KDV iadeye konu edilebilmektedir.  

Yıllık indirimli orana tabi işlemlere ilişkin KDV iadesi bilindiği üzere meşakkatli bir süreç olup 

belli başlı sorunları da beraberinde getirmektedir. 

Örneğin; 150 m2 altı ikamet amaçlı binaların inşaatı ile iştigal eden bir X şirketinin iadesi aşamasını 

ele alalım. X şirketinin iadeye konu edilip yapımı tamamladığı ve sattığı 3 farklı projesi vardır. 

İndirimli orana tabi teslimleri her projeden en az 2 tane olmak koşulu ile yılın 12 ayında 

gerçekleşmiştir. 

İlgili 3 adet projeye ait yüklenilen KDV listesi oluşturulurken her projede kullanılan ham madde 

girdileri tasnif edilir ve birim maliyetler ayrı ayrı hesaplanır. X şirketi tuğla ürünü proje bazlı değil 

genel ihtiyaca göre toplu halde alıp deposunda tutmakta ve ilgili ürünün alış faturası ise depoya 

kesilen irsaliye ile birlikte 1 adet kesilmektedir. X şirketi ise şantiyelerde hâsıl olan ihtiyaca göre 

tuğlayı kullanmaktadır. Yani 1 adet faturada belirtilen tuğla 3 farklı şantiyede kullanılmakta ve 

muhasebe kayıtları ise 3 yevmiye maddesinde 150 ( İlk Madde Malz.) hesaplarına dağıtılmaktadır. 

GİB sistemine bildirilen Yüklenilen KDV listesi oluşturulurken ilgili tuğla faturası 3 farklı projeye 

dağıtıldığı oranda Excel listesinde bölünüp, bünyeye giren oranlar belirlenmektedir. Buraya kadar 

herhangi bir sorun yoktur.  

Ancak X şirketi 3 farklı projeye ait daire satışlarını yukarıda da belirtildiği gibi her projeden en az 2 

tane olmak koşulu ile yılın 12 ayında gerçekleştirmiştir. İşte bu aşamada GİB sistemi aynı ayda 

birden fazla projede satış varsa, bölünmüş fatura satırlarını mükerrer olduğunu belirtilip tek satırda 

bildirilmesini istemektedir. Bu sistem ise meslek mensuplarının sırtına fazladan yük bindirmekte ve 

yapılan maliyetlendirme tasnifi ve YMM KDV iadesi rapor detayında istenen birim maliyetlerin 

hiçbir anlamı kalmamaktadır. Kısacası yüklenilen KDV listesi oluşturulurken önce listelerin 

bünyeye giren KDV tutarları bölünmekte daha sonra GİB sistemine yüklenmesi için tekrar 

birleştirilmektedir. Bu sistemdeki arıza muhasebe kayıt sistemi ile eşleşmemekte olup tam açıklama 

ve dönemsellik kavramlarına da ters düşmektedir. 

Belirtilen hususları örnek ve tabloya dökecek olursak; 

 Örnek; X şirketi 10.01.2017 tarihinde 1 adet faturada 100 TL KDV tutarına isabet eden 1000 adet 

tuğla alımında bulunmuştur. Bu tuğlaları da A inşaatında 200 adet, B inşaatında 300 adet, C 



inşaatında 500 adet olmak üzere kullanmıştır. Şirket 2017 Temmuz döneminde yapımını 

tamamladığı A,B,C projelerinden 1 er adet 150m2 altında konut satmıştır. Yüklenilen KDV 

listesinde ilgili fatura dökümü aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 

Alış 

Faturasının 

Tarihi 

Alış 

Faturasının 

Sıra No'su 

Satıcının 

Adı-

Soyadı / 

Ünvanı 

Satıcının Vergi 

Kimlik 

Numarası/TC 

Kimlik 

Numarası 

Alınan 

Mal 

ve/veya 

Hizmetin 

Cinsi 

Alınan 

Mal 

ve/veya 

Hizmetin 

Miktarı 

Alış 

Faturasının 

KDV Hariç 

Tutarı 

Alış 

Faturasının 

KDV'si 

Bünyeye 

Giren 

Mal 

ve/veya 

Hizmetin 

KDV'si 

Belgeye 

İlişkin 

İade 

Hakkı 

Doğuran 

İşlem 

Türü 

Yüklenim 

Türü 

Belgenin 

İndirime 

Konu 

Edildiği 

KDV 

Dönemi 

Belgenin 

Yüklenildiği 

KDV Dönemi 

10.01.2017 01 Y Ltd. Şti. 3333333333 Tuğla 
1000 

adet 
555,56 100,00 20,00 439 1 201701 201707 

10.01.2017 01 Y Ltd. Şti. 3333333333 Tuğla 
1000 

adet 
555,56 100,00 30,00 439 1 201701 201707 

10.01.2017 01 Y Ltd. Şti. 3333333333 Tuğla 
1000 

adet 
555,56 100,00 50,00 439 1 201701 201707 

        

100,00 

      

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere bünyeye giren KDV tutarları tuğla kullanım miktarlarına 

göre farklı projelere dağıtılmıştır. GİB Sistemi yukarıdaki görülen formatı tek satırda istemekte ve 

kalan 2 satırı mükerrer fatura olarak görmektedir. Bizim görüşümüz bu hususun çözümü, evdo 

sisteminin aynı satış ayındaki farklı projeye ait bünyeye giren KDV tutarları toplamı, fatura KDV 

tutarını aşmadığı sürece sınırsız bölünebilme imkânı vermesidir. 

Bir başka sorun ise özel olarak karşılaşılan bir durumda olsa karşımıza çıkan vergiyi doğuran olayın 

dönemi yorumudur. Müteahhit şirket inşa ettiği 150 m2 konutları inşaat fiili olarak tamamlanmadan 

alıcı talepleri üzerine satabilmektedir. İnşaat halen devam etmekte olmasına rağmen alıcı daireyi 

tapuda kat irtifakı kurulmak suretiyle (topraktan) satın almakta ve müteahhit konut bedelini tahsil 

etmektedir. Burada sorulması gereken soru vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş midir? Çünkü konuta 

satılamaz şerhiyle kat irtifakı kurulan ve bedelini ödeyen alıcı faturasını talep etmektedir. 

Müteahhit şirket topraktan sattığı daireye ilişkin kat irtifakı kuruluş tarihi ile faturasını keser, ilgili 

dönem KDV beyannamesinde hasılat olarak bildirir ve KDV iadesi talebinde bulunursa, yine evdo 

sistemi satış fatura tarihinden sonraki hiçbir alış faturasını yüklenilen KDV listelerine maliyet 

olarak kabul etmemektedir. Halbuki satış fatura tarihinden sonra ilgili daireye maliyet girdileri 

devam etmekte olup mükellef kurum bu maliyetleri yüklenilen KDV konusu yapamamaktadır. Bu 

da hem KDV iadesi sistemi açısından ve mükellef mağduriyeti açısından sıkıntılı durumlara sebep 

olmaktadır.  

Bu hususta önereceğimiz çözüm evdo sisteminin satış fatura dönemini, maliyetleri kısıtlayıcı unsur 

olarak görmemesi ve bu hususun açıklamasını YMM aracılığı ile KDV iadesi raporu inisiyatifine 

bırakmasıdır. 



 20-Okul Aile Birlikleri Tarafından Kiraya verilen okul kantinlerini kiralayan 

mükelleflerin 3065 sayılı KDV Kanununun 1/3-f maddesi gereğince sorumlu sıfatıyla 

verdikleri 2 nolu KDV beyannamelerine aç tıkları davaların aleyhe sonuçlanması hakkında. 

 Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı hasım gösterilerek Okul Aile Birliğinden okul kantini 

kiralayan mükellefler ihtirazi kayıt ile verdikleri 2 nolu KDV beyannamesi ve bu beyannamlere 

istinaden tahakkuk eden KDV ve damga vergilerinin süresinde ödenmemesi sonucu düzenlenen 

ödeme emirleri nedeniyle Vergi Mahkemesi Başkanlığı nezdinde açılan davalar ile ilgili olarak şu 

açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. 

 Sözkonusu davalarda davacı taraf Okul Aile Birliklerinden kantin kiralama işinin 3065 sayılı 

KDV Kanunu 17/4-d maddesi gereğince KDV’den istisna olduğunu iddia etmektedir. 

  Vergi Mahkemesi Kararlarında; Okul Aile Birliklerinin 1739 sayılı Milli Eğitim 

Temel Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan yönetmelik uyarınca okulun ihtiyaçlarının 

karşılanması, veli ve öğretmenler arasında işbirliğinin sağlanması amacıyla kurulduğunu, 

bulundukları okul bünyesinde faaliyet gösteren birlikler olduğunu, okul kantinlerinin ise 

mülkiyetlerinin hazineye ait olduğu ve Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 

imzalanan protokoller uyarınca Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmiş olup, Bakanlıkça okul 

kantinlerinin işletilmesinin okul aile birliğine bırakıldığını, Ancak okul aile birliklerinin kantinleri 

bizzat kendinin işetmediği, ticari faaliyete konu mal alış  ve satış işleminde bulunmadığı, sadece 

kendilerine tahsis edilen kantinlerin mülkiyeti ile birlikte işletmesini üçüncü kişilere kiraya vererek 

gelir elde ettiklerini, bu itibarla okul aile birliğinin işlev ve amacı dikkate alındığında yapılan 

kiralama işleminin bu hali ile ticari kar maksadıyla yapılan bir işletmecilik ve birliğin iktisadi iş 

olduğundan söz edilmesine yasal olanak bulunmadığı,  

  İktisadi işletme olmayan Okul Aile Birliğinden yapılan kantin kiralama işleminin, ticari 

faaliyet kapsamında bir teslim ve hizmet y da işletmecilik kapsamında bir teslim ve hizmet ya da 

işletmecilik kapsamında bir hakkın devri olmadığı, bu nedenle KDV Kanununun 17/4-d hükmü 

uyarınca katma değer vergisine tabi bulunmadığı şeklinde karar vermektedir.  

KDV kanununda bu şekilde düzenleme yapılması gerekmektedir. 

Bilgilerinize sunarız. 

 

SAKARYA SMMM ODASI  
VERGİ  MEVZUATI  KOMİSYONU 
 


