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Mevzuat: 

Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

6 Nisan 2018 Tarihli ve 30383 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/
04/20180406.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/04/20180406.htm   

Özet: 

Bu Kanun ile bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi, 100 yatak kapasitesinden az 
olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve 
rehabilitasyon merkezi, ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din 
eğitimi veren tesisler, gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampı inşası dolayısıyla bağışta 
bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler KDV'den istisna tutulacağı düzenlenmektedir.  
Arsasını müteahhide veren kişinin, bunun karşılığında sadece aldığı konut veya iş yerleri için 
KDV ödeyeceği düzenlenmektedir. İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle 
uğraşan mükelleflerin, mükellef olmayanlardan alarak vasfında esaslı değişiklik yapmadan 
sattığı ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde özel matrah uygulanması 
sağlanacağı düzenlenmektedir. Bu işlemlerde matrah, ikinci el motorlu kara taşıtı veya 
taşınmazların alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olacak. Hasılat esaslı vergilendirme 
usulü düzenlenmektedir. Ar-Ge tasarım merkezlerinde kullanılmak üzere alınan makine ve 
teçhizatlar KDV’den istisna tutulmaktadır.  Satılmak üzere gümrüksüz satış mağazaları ve 
bunların depolarına yapılan teslimler, KDV ve ÖTV'den istisna olacak. Gümrüksüz satış 
mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslim edilen malların 
alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen, beyan edilen ÖTV, ihracatçıya veya 
gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına mal teslim edenlere iade edileceği ve 
başkaca sair hususlar düzenlenmektedir.  
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Mevzuat: 

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Bünyesinde Hazırlanan Tehlikeli 
Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının 
Tadil Edilen Ekleri’nin Onaylanması Hakkında Karar 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

6 Nisan 2018 Tarihli ve 30383 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/04/20180406M1.htm    

Özet: 

Bu Karar ile Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin 
Avrupa Anlaşmasının Tadil Eklerin onaylanması ve 1 Ocak 2013 tarihinden 
itibarem geçerli olacağı kararlaştırılmıştır.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/04/20180406M1-1.pdf  
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