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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 24.10.2018 

         Sayı  : 2018/82 

                                            

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            

  

Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıdadır. 

 

A. Konu Başlıkları; 

 

-Satılan Malın İade Edilmesi, Başka Bir Mal ile Değiştirilmesi, Ödenen Bedelin İade 

Edilmesi, Değer Kaybının Bedelden İndirilmesi  

 

         -% 18 KDV Oranına Tabi Konutlar İçin 31.10.2018 Tarihine Kadar % 8 Oranda KDV 

Hesaplanacaktır. (Son Gün 31.10.2018 Tarihidir.) 

 

         -31.10.2018 Tarihine Kadar Konut ve İşyeri Satışlarına İlişkin Tapu Harcı Alan ve 

Satan İçin Binde 20’şer Yerine Binde 15’er Olarak Uygulanacaktır. 

 

-İmar Barışı Başvurusu 31.10.2018 Tarihinde Sona Ermektedir. 

 

           Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

 

B. Konu Özetleri; 

 

1. Satılan Malın İade Edilmesi, Başka Bir Mal ile Değiştirilmesi, Ödenen Bedelin 

İade Edilmesi, Değer Kaybının Bedelden İndirilmesi  
 

          Tüketiciler tarafından malların iade edilip bedellerinin geri verilmesinin istendiği 

durumlarda, satıcı tarafından ödenen bedellerin KDV dahil tutarları tüketiciye iade 

edilir.  

Satıcılar işlemlerinin düzeltilmesi için iade edilen mal nedeniyle gider makbuzu 

düzenler ve tüketiciden iade edilen mala ait fatura ve benzeri belgeyi bu makbuz 

ekinde geri alırlar. Gider makbuzunda iade edilen malın KDV’si satış bedelinden ayrı 

gösterilir ve bu miktar indirim konusu yapılmak suretiyle işlem düzeltilir.  

İade edilen mala ait fatura veya benzeri belgenin fiili imkânsızlıklar nedeniyle 

ibraz edilemediği durumlarda, aynı şekilde üzerine alış belgesinin ibraz edilemediği 

açıkça belirtilmek suretiyle gider makbuzu düzenlenmesi mümkündür.  

İade edilen malın yerine aynı veya başka bir malın verildiği durumlarda ise, satıcı 

tarafından yukarıda sözü edilen işlemlerin yanı sıra bu defa verilen yeni mal için fatura 

ve benzeri belge düzenleneceği tabiidir.  

Dolayısıyla iade edilen malların yerine verilen yeni malların değerleri dikkate 

alınarak belge düzenleneceğinden, iade edilen mallar ile yeni verilen mallar arasında 

değer farkının olup olmaması düzeltme işlemini etkilemez.  



 

2 
 

2. % 18 KDV Oranına Tabi Konutlar İçin 31.10.2018 Tarihine Kadar % 8 Oranda KDV 

Hesaplanacaktır. (Son Gün 31.10.2018 Tarihidir.) 
 

Bakanlar Kurulu Kararı(2018/11674 sayılı) ile; 

 

-31.10.2018 tarihine kadar, 

 

-% 18 orana tabi bulunan konutların, 

 

teslimleri, KDV’si % 18 yerine %8 olarak hesaplanacaktır. 

 

KDV oranı % 18 olan konutlara ilişkin faturanın alıcı ve satıcının mutabakatı 

üzerine teslim gerçekleşmeden 31.10.2018(bu tarih dahil) tarihine kadar düzenlenmesi 

halinde, faturada KDV % 8 olarak gösterilecektir. (2018/11674 sayılı B.K.K) 

 

3. 31.10.2018 Tarihine Kadar Konut ve İşyeri Satışlarına İlişkin Tapu Harcı Alan ve 

Satan İçin Binde 20’şer Yerine Binde 15’er Olarak Uygulanacaktır. 
 

Tapu işlemleri üzerinden % 020 “binde 20” nispetinde alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 

alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde(kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) % 015 

“binde 15” olarak belirlenmiştir. (2018/11674 sayılı B.K.K) 
 

          Uygulama 31.10.2018 tarihine(bu tarih dahil) kadar söz konusudur. Bu imkan 

sadece kat mülkiyetine geçmiş olan konutlar ve işyerleri ile sınırlı değildir. Üzerinde kat 

irtifakı kurulmuş olan arsalardaki konutlara veya işyerlerine ait arsa payları, irtifaka konu 

inşaat henüz başlamamış veya devam ediyor dahi olsa 2018 Ekim sonuna kadar binde 

15’er tapu harcı ile satılabilecektir. 
 

          Kat irtifakı kurulmamış arsa satışları açısından tapu harcı oranı alandan ve 

satandan ayrı ayrı olmak üzere binde 20’şer olarak devam etmektedir. 
 

4. İmar Barışı Başvurusu 31.10.2018 Tarihinde Sona Ermektedir. 
 

         Bilindiği üzere 31.12.2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı 

yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamındadır. İlgililerin 

kendi rızası ile müracaatı ve kendi beyanı esas alınmaktadır. 
 

        Müracaatlar e-devlet sistemi üzerinden veya Bakanlığın yetkilendirdiği 

kuruluşlara başvurularak yapılmaktadır. Başvurular e-devlet sistemi üzerinden takip 

edilebilmektedir. 

 

        Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bu konuda ilgililere her türlü bilgi ve destekte 

bulunmaktadır. Başvurular 08.06.2018 tarihinde başlamış olup, 31.10.2018 tarihinde 

sona erecektir. 

 

         Yapı kayıt belgesi başvuru bedeli; arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti 

toplamı üzerinden, en son 31.12.2018 tarihine kadar yatırılabilecektir. Bakanlar 

Kurulunun, gerek görmesi durumunda başvuru ve ödeme süresini bir yıla kadar uzatma 

yetkisi bulunmaktadır. 

 

                             Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


