
İMALATÇI – İHRACATÇILARIN BİTMEYEN ÇİLESİ 

“İHRAÇ MALININ ÜRETİMİNDE KULLANILAN, DİİB KAPSAMINDA KDV ÖDENEREK SATIN ALINAN 

HAM MADDELER İÇİN ÖDENEN KDV’LERİN İADESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR” DENİLDİ. 

I – GİRİŞ: 

İmalatçı-İhracatçı firmalar; ihraç ürününün imalat ve ambalajında kullanacakları bazı malzemeleri, 

(Ham maddeleri) Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında  satın alırlar. DİİB rejimi; T.C. Ekonomi 

Bakanlığı Internet Sitesinde şu şekilde tanımlanmaktadır. 

Dahilde İşleme Rejimi: İhraç ürünlerimize dünya piyasalarında rekabet gücü kazandırmak ve ihraç 

ürünlerimizi çeşitlendirmek amacıyla, dünya piyasa fiyatlarından gümrük muafiyetli olarak, Ticaret 

politikası önlemlerine tabi olmaksızın, ihraç ürünün üretimi için gerekli olan ve fiyat ve/veya kalite 

bakımından yurt içi piyasalardan temin edilemeyen, hammadde, yardımcı madde ve ambalaj 

malzemeleri ithalatına imkan veren ekonomik etkili bir gümrük rejimidir. 

Yukarıdaki tanımdan anlaşılan şudur: Dahilde İşleme Rejimi (DİR), imalatçı- ihracatçı firmalara, dış 

piyasada rekabet edebilme amacı ile, ihracat malı girdilerine bazı avantajlar sağlanmasıdır. Bu amaçla 

imalatçı-ihracatçı firmalar; önceden ihracat taahhüdünde bulunarak, ihraç edecekleri bu ürünün 

imalatında kullanılmak üzere ham madde ve ambalaj malzemelerini  DİİB’ne dayalı olarak ithal 

ederler yada iç piyasadan temin ederler. Bu temin şeklinde doğal olarak ciddi bir maliyet avantajı 

vardır. Ayrıca; alışta KDV de ödenmeyebilir. Eğer mal direkt ithal ediliyorsa, KDV’siz ithalat imkanı 

vardır. İç piyasadan temin ediliyorsa; KDV konusunda iki yol vardır. Birinci yol, KDV Yasası Geçici 17. 

Maddeye göre satıcı firma KDV tahsil etmez, alıcı firma ihracatı müteakip alıcı firmaya vereceği YMM 

Raporu ile hesabı kapatır. Bazı satıcı firmalar, bu yolun getirdiği bürokrasiden kaçınarak, DİİB 

kapsamında uygun fiyatla mal verebileceğini, ancak, faturayı KDV’li olarak keserek tahsilatını 

yapacağını bildirir. Bu durumda alıcı firma; DİİB Kapsamında aldığı imalat girdisi için KDV’Yi satıcı 

firmaya öder. İhracat gerçekleştiğinde de, bu rakamı yüklenilen KDV tablosuna ithal ederek iadesini 

talep eder. Bazı girdileri de, DİİB de yazılı olmasına rağmen, uygun şartlarda sağladığında iç piyasadan 

KDV ödeyerek satın alır. Doğal olarak; ihracat sonrası bu tür faturalardaki KDV’nin de iadesini talep 

eder.  

II- KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞLERİ YÖNÜNDEN KONUNUN İRDELENMESİ: 

 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği yayınlanana kadar bu konuda bir proplem yoktu. İhraç 

edilen malın sırtında bulunan yüklenilen KDV tam olarak iade ediliyordu. Belirtilen Tebliğ 

yayınlandığında; Bu konuda Bakanlığın yeni bir görüş benimsediğini gördük.  Tebliğin ilgili bölümünün 

özeti  şu şekildedir: 

Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği (II-A-9.1.1- 4) bölümleri; İmalatçı ihracatçıların DİİB 

kapsamında aldıkları ham maddeler ile ilgili KDV iade esaslarını belirtmektedir. Bu madde; DİİB 

kapsamında KDVK Geçici 17. Maddeye göre yapılan alışlardaki iade esaslarını belirtmektedir. Geçici 

17. Maddenin konusu, KDV ödemeden yapılan alışlardır. Bu madde ve tebliğ hükmü; alışta KDV 

ödenmediği için, ödenmeyen KDV’nin iade edilemeyeceği mantığına göre düzenlenmiştir. Doğrudur. 

 



DİİB Kapsamında alış yapan; ancak, alışta KDV ödeyen imalatçı-ihracatçıların KDV iade taleplerinde; 

İhraç edilen malın bünyesine bu şekilde giren KDV; iade kapsamından çıkarılmaktadır. İhraç edilen 

hammaddenin alışında ödenen bu KDV, iade kapsamından çıkarılmakla, mükellefler ciddi şekilde 

mağdur edilmektedir.   

Uygulama şu şekildedir: Sistemden; direkt ihracat Gümrük Beyannameleri incelenmekte, 

beyannamede DİİB şerhi var ise, bu belge mükelleften talep edilmektedir. Bu belgede kayıtlı ham 

madde isimleri üzerinden gidilerek, bu isimdeki ham maddelerin Yüklenilen KDV tablosundan 

çıkarılarak, indirilecek KDV ye intikal ettirilmesi istenmektedir.  

Bu durumda; DİİB kapsamında KDV ödenerek alınan ham maddeler üzerindeki KDV’nin iadesi 

engellenmektedir. Öte yandan; DİİB kapsamında olmasına rağmen, serbest piyasadan temin edilen 

eşdeğer eşyaların da yüklenilen KDV tablosundan çıkarılması istenmektedir.  

Proplem bu noktadadır: DİİB kapsamında da olsa, mükellef ham maddeyi KDV ödeyerek satın alabilir. 

KDV iadesindeki ana amaç, ihraç edilen malın sırtındaki KDV’nin iadesi olduğu halde, yanlış bir 

tutumla, ihraç malının sırtında bulunan yüklenilen KDV nin iadesi engellenmektedir. Normal şartlarda 

piyasadan temin edilen ham maddelerden, DİİB belgesine kaydedilenler de aynı akıbete uğrayarak, 

Geçici 17. Madde ile hiç ilgisi olmamasına rağmen, iade edilmesi gereken KDV nin iadesi 

engellenmektedir. 

Tebliğ hükmü, baştan sona Geçici 17. Madde ile ilgilidir. Halbuki, DİİB kapsamında dahi olsa, KDV 

ödenerek alınan ham madde tedarikinin Geçici 17. Madde kapsamında olduğunun  düşünülmesi 

mümkün değildir.  

Vergi idaresi; “madem DİİB aldın, o halde ham maddeni de Geçici 17. Maddeye göre KDV’siz al” 

anlamına gelecek bir tutum içindedir. Halbuki, DİİB rejimi bu konuda çok açıktır. Mükellefin tercih 

hakkı vardır. Ticari teamüller gereği, tercihini istediği yönde kullanabilir.  

Bu aşamada uygulayıcılar şöyle bir yoruma girdiler. DİİB’de yazılı olduğundan dolayı iadesi engellenen 

KDV’lerin, DİİB ile bağlantısının olmadığı tespit edildiğinde iadenin gerçekleşmesi mümkün olabilir. Bu 

nedenle; sözkonusu DİİB’ler kapatıldığında; kapatılan belgede kayıtlı ham maddeler KDV ödenerek 

temin edilmişse, bir başka deyişle, DİİB’de kayıtlı ham maddeler için KDV’siz alış hakkı kullanılmamış 

ise, düzenlenecek ek rapor ile daha önce ödenmeyen KDV’lerin iadesi mümkün olabilir. 

Bu yoruma dayalı olarak imalatçı-ihracatçılar kapatılan belgelerde adı geçen, ancak KDV ödenerek 

satın alınan ihraç ürünü girdileri üzerindeki KDV’yi iade alabilmek için gün saymaya başladılar. Ancak; 

bu ümitleri 04.10.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yeni bir tebliğ le hayal kırıklığına dönüştü. 

Tebliğin ilgili bölümü şu şekildedir: 

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 7) Resmi Gazete: 04.10.2016 

MADDE 11 – Aynı Tebliğin (IV/A-1.5.) bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

“DİİB sahibi mükellef tarafından bu belge kapsamında üretilen mallar, belge sahibi 
tarafından doğrudan ihraç edilebilir ya da 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) veya geçici 17 nci 
maddeleri kapsamında ihraç kaydıyla teslim edilebilir. Dolayısıyla DİİB sahibi mükellefin 
belge kapsamında yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği malları kullanarak 
ürettiği malların, DİİB sahibi mükellef tarafından KDV hesaplanarak (3065 sayılı Kanunun 



(11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki ihraç kaydıyla yapılan teslimler nedeniyle 
hesaplanan KDV hariç) teslimi mümkün değildir. Buna rağmen, DİİB kapsamında üretilen 
malların KDV hesaplanarak (3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri 
kapsamındaki ihraç kaydıyla yapılan teslimler nedeniyle hesaplanan KDV hariç) teslim 
edilmesi halinde, ihracatçılara bu teslimler nedeniyle yüklenilen KDV’nin iadesi yapılamaz.” 

Tebliğin can alıcı cümlesini yeniden yazıyoruz: . DİİB kapsamında üretilen malların KDV 

hesaplanarak  teslim edilmesi halinde, ihracatçılara bu teslimler nedeniyle 
yüklenilen KDV’nin iadesi yapılamaz.” 
 

Bu cümle; yukarıdan beri anlatılan  yanlış uygulamayı tekrar onaylıyor. İhraç ürününün bünyesinde 

bulunan KDV’nin iadesini kesin olarak engelliyor. Üstelik, bu uygulamayı geriye dönük olarak 

yürürlüğe koyuyor.  2015 Ocak döneminden beri iadesi yapılmayan bu rakamlar, firmaları ciddi olarak 

zora koyacak boyuta ulaşmıştır. 

Bu aşamada bir fikir jimnastiği yapmak istiyoruz. Bakanlık bu uygulama ile neyi amaçlamaktadır. Bu 

konuda usulsüz iadeler mi tespit edildi? Eğer böyle ise, çözüm bu mudur?  Bakanlığın fiiliyatta var 

olan bir ticari uygulamayı değiştirme yetkisi yoktur. Ticaretin kuralları ne ise, o kurallar uygulanır. Bu 

teamülü ortadan kaldırmaya çalışmak meselenin çözümü değildir. Çözüm, gerçekte hata yapanları 

cezalandırmaktır.  

Bu konuda mesleki dergilerde bir çok makale de yayınlandı. Ancak, yirmibir aylık bir uygulama 

sonunda, kapı tamamen kapatıldı.  

III - SONUÇ: 

Girişte belirtiğimiz, T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın Dahilde İşleme Rejimi’nın amacı ile, KDV Genel 

uygulama Tebliğleri ile getirilen uygulamayı karşılaştırın. Yapılan uygulamaya, ihracatçıyı teşvik 

diyebilir miyiz? KDV ödenerek temin edilen ham maddeler ile üretilen malın sırtında bulunan 

yüklenilen KDV’nin iadesinin engellenmesini nasıl izah edebiliriz.  

Yapılan işlem; KDV Kanunu’nun 32. Maddesinin mantığına da ters dir. Bu madde, ihraç edilen ürünün 

teminindeki faturalarda gösterilen KDV’nin indirim konusu yapılacağını, hesaplanan KDV’nin bu 

rakamdan küçük olması halinde, iade edileceğini belirtmektedir. İhracatta KDV İadesinin ana mantığı 

da bu değil midir? İhraç edilen ürünün sırtında bulunan KDV’nin aynen iade edilmesinden daha 

mantıklı ne olabilir ki?  

Bu konuda; Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası, Bakanlığa ekteki yazıyı göndermiştir.  

YMMO’nun da, yukarıda belirttiğimiz görüşleri  paylaştığını görüyoruz. Umarız, bu yazı amacı da ulaşır 

da yapılan haksızlık giderilir. 

 

MEHMET KAYA 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR – BAĞIMSIZ DENETÇİ 

 



 



 


