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MADDE 23 : ÖZEL MATRAH ŞEKİLLERİ : 

 

 

MADDE METNİ   : 

 

Özel matrah şekilleri şunlardır:  

a) Spor-Toto oyununda ve Millî Piyango dahil her türlü piyangoda, oyuna ve piyangoya 
katılma bedeli,  

b) At yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunlarında bu yarış ve oyunlara katılma 
karşılığında alınan bedel ile bunların icra edildiği mahallere giriş karşılığında alınan bedel,  

c) Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların 
katıldığı sportif faaliyetler, maçlar ve yarışlar ve yarışmalar tertiplenmesi ve gösterilmesinde 
bunların icra edildiği mahallere giriş karşılığında alınan bedel ile bu mahallerde yapılan 
teslim ve hizmetlerin bedeli,  

d) (5904 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle değişen bent. Yürürlük; 03.07.2009) Gümrük 
depolarında ve müzayede mahallerinde yapılan satışlarda kesin satış bedeli ile 5300 sayılı 
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin, 
senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara tesliminde, senedin en son işlem 
gördüğü borsada oluşan değeri.(*)  

e) (3099 sayılı Kanunun 2'inci maddesiyle eklenen bent) Altından mamül veya altın ihtiva 
eden ziynet eşyaları ile sikke altınların teslim ve ithalinde matrah, külçe altın bedeli 
düşüldükten sonra kalan miktardır,  

f) (3099 sayılı Kanunun 2'inci maddesiyle eklenen bent) Maliye ve Gümrük Bakanlığı işin 
mahiyetini göz önünde tutarak özel matrah şekilleri tespit etmeye yetkilidir. 

 (*) (Değişmeden önceki şekli) d) Gümrük depolarında ve müzayede salonlarında yapılan 
satışlarda kesin satış bedeli, 

   

MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER   : 

KDV Kanunu ile ilgili ve halen geçerli genel tebliğ 01.05.2014 tarihi ile yürürlüğe giren KDV GENEL 

UYGULAMA TEBLİĞİ’dir.  

Bu Tebliğ 23. madde açısından yürürlükten kaldırdığı tebliğlere göre herhangi bir değişiklik 

getirmemiştir. 

Madde ile ilgili olan ve bu tarihten öncesi için geçerli KDV Genel Tebliğleri için KDV 5 isimli e-
kitabımıza bakınız. 
 

MADDEYE İLİŞKİN YORUM VE AÇIKLAMALAR   : 

 

1.   GENEL AÇIKLAMA : 

 
23 üncü maddenin başlığı "özel matrah şekilleri" olmakla beraber, bu madde ile matrahı ayrıca  
belirtilmiş olan teslim ve hizmetlerde de matrah yine 20 nci maddede belirtilen bedel esasına  
uygundur. Başka bir anlatımla, 23 üncü madde hiç yürürlüğe girmemiş olsaydı dahî, bu maddede  
bahsi geçen teslim ve hizmetlerin matrahı, 20 nci madde uyarınca ve yine 23 üncü maddede  
düzenlendiği şekilde hesaplanması gerekirdi. 
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Matrahın, perakendeci kârını da ihtiva eden nihaî satış bedeli üzerinden hesaplatılması İdare  
tarafından öngörülen ve önceleri 29 uncu maddeye, daha sonra 23 üncü maddenin (f) bendi  
hükmüne dayandırılmış olan bir uygulamadır. Yani 23 üncü maddede yer alan teslim ve hizmetlerin  
tamamında değil, sadece Bakanlıkça belirlenmiş olan bazı işlemlerde KDV matrahının belli  
aşamalarda, nihaî satış fiyatına göre hesaplatılması söz konusudur. 

 

2. ÖZEL MATRAH ŞEKİLLERİ İLE İLGİLİ OLARAK KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER 

VERİLEN AÇIKLAMALAR : 

 
KDV Genel Uygulama Tebliğinin III/A-4 no.lu bölümü şöyledir: 

 

“4. Özel Matrah Şekilleri  

3065 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde, bazı teslim ve hizmetlerin matrahlarının tespiti 

açısından özel düzenleme getirilmiştir.  

Münhasıran vergisi önceki safhalarda beyan edilerek ödenen özel matrah şekline tabi 

işlemlerle uğraşan mükelleflerin, KDV mükellefiyetleri tesis edilmez. Ancak, bu kapsamda işlem 

yapan ve başka işlemleri nedeniyle KDV mükellefi olanlar, özel matrah şekline tabi işlemlerini de 

beyannamelerinin “Sonuç Hesapları” kulakçığındaki “Özel Matrah Şekline Tabi İşlemlerde 

Matraha Dahil Olmayan Bedel” satırında gösterirler. 

Öte yandan, 3065 sayılı Kanunun (23/f) maddesi ile Maliye Bakanlığı özel matrah şekilleri 

tespit etmeye yetkili kılınmıştır.  

Bu düzenlemelere göre özel matrah şekli tespit edilen işlemler aşağıda açıklanmıştır. 

4.1. Şans Oyunları, Profesyonel Gösteriler ve Açık Artırmalar  

 Spor-Toto oyununda ve Milli Piyango dahil her türlü piyangoda, oyuna ve piyangoya 

katılma bedeli; at yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunlarında bu yarış ve oyunlara 

katılma karşılığında alınan bedel ile bunların icra edildiği mahallere giriş karşılığında alınan 

bedel; profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların 

katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalar tertiplenmesi ve gösterilmesinde 

bunların icra edildiği mahallere giriş karşılığında alınan bedel ile bu mahallerde yapılan teslim ve 

hizmetlerin bedeli; gümrük depolarında ve müzayede salonlarında yapılan satışlarda kesin satış 

bedeli ile 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün 

senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara tesliminde, senedin en son işlem 

gördüğü borsada oluşan değeri KDV’nin matrahıdır.  

4.2. Altın ve Gümüşten Mamul Eşya Teslimleri  

4.2.1. Altından Mamul Eşya  

3065 sayılı Kanunun (17/4-g) maddesi gereğince külçe altın teslimleri dahilde ve ithalde 

KDV’den istisna edilmiştir. Ancak, altından mamul veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke 

altınların teslim ve ithali KDV’ye tabi bulunmaktadır.  

Söz konusu mamullerin teslim ve ithalinde ise matrah, 3065 sayılı Kanunun (23/e) 

maddesi gereğince, külçe altın bedeli düşüldükten sonra kalan miktardır. 

İthalat veya dahilden satın alma yoluyla temin edilen külçe altından bizzat imal edilen 

veya fason olarak imal ettirilen veya teslim edildiği şekilde satın alınan ziynet eşyası ile sikke 

altınların tesliminde, satış bedelinden teslim konusu mamulün bünyesinde yer alan külçe altının, 

Borsa İstanbul’da işlem yapılan son resmi işgününde külçe altın için oluşan kapanış fiyatı esas 

alınmak ve satılan mamulün ayarı göz önünde tutulmak suretiyle tespit edilen has bedeli 

düşüldükten sonra kalan miktar, KDV’nin matrahı olacaktır. Borsada işlem gerçekleşmeyen günler 

için söz konusu eşyalar ile sikke altınların bünyesinde yer alan külçe altına isabet eden tutarın 



+ 
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hesaplanmasında da borsada işlem yapılan en son resmi işgününde oluşan kapanış fiyatının esas 

alınacağı tabiidir. 

Diğer taraftan, külçe altından (hurda altın dahil) altın mamulü veya altın ihtiva eden eşya 

imalatı ile uğraşanların yaptıkları işler karşılığında aldıkları ücretler üzerinden ayrıca KDV 

hesaplayacakları tabiidir.  

4.2.2. Gümüşten Mamul Eşya  

3065 sayılı Kanunun (17/4-g)maddesine göre külçe gümüş teslimleri KDV’den istisnadır. 

3065 sayılı Kanunun (16/1-a) maddesi hükmü gereğince, söz konusu istisna külçe gümüş 

ithalatında da uygulanır. 

Öte yandan, 3065 sayılı Kanunun (23/f) maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye 

dayanılarak, gümüşten mamul veya gümüş ihtiva eden eşyalar ile sikke gümüş teslimlerinde özel 

matrah şekli uygulanması uygun görülmüştür. 

Buna göre, gümüşten mamul veya gümüş ihtiva eden eşyalar ile sikke gümüş teslimlerinde 

ve ithalatında KDV matrahı, teslim bedelinden külçe gümüş bedeli düşüldükten sonra kalan miktar 

olarak belirlenmiştir.  

İşlemin yapıldığı gündeki külçe gümüş bedeli olarak, gümüş borsası faaliyete geçinceye 

kadar Etibank tarafından belirlenen fiyat, borsanın faaliyete geçmesinden sonra ise “Borsa 

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası”nda oluşan fiyat esas alınacaktır.  

Gümüşten mamul veya gümüş ihtiva eden eşyalar ile sikke gümüş teslimlerinde ve 

ithalatında, satış bedelinden teslim konusu mamulün bünyesinde yer alan külçe gümüşün, Borsa 

İstanbul’da işlem yapılan son resmi işgününde külçe gümüş için oluşan kapanış fiyatı esas alınmak 

ve kullanılan gümüşün ayarı göz önünde tutulmak suretiyle tespit edilen külçe gümüş bedeli 

düşüldükten sonra kalan tutar KDV’nin matrahı olacaktır. 

4.3. Gazete, Dergi ve Benzeri Periyodik Yayınlar  

Gazete, dergi ve benzeri periyodik yayınların satışlarında perakende safhaya ait KDV, 

doğrudan perakendeci bayiye satış yapan başbayiler tarafından, bu safhanın karını da ihtiva 

edecek şekilde hesaplanıp ödenir. Bu durumda, sözü edilen yayınların perakende satış fiyatları 

vergili olarak tespit edilip üzerlerine tek tutar halinde yazılır.  

Perakendeci bayiye satış yapanlar iç yüzde yoluyla vergiyi hesaplar ve beyan ederler.  

Bu yayınların perakende satışını yapan gazete bayileri, kendi satışlarında vergi 

uygulamaz, KDV beyannamesi veriyorlarsa bu neviden satışlarını beyannameye dahil etmezler. 

Perakendecilerin tüketiciye satışta vergili fiyat üzerinden yapacakları indirimler vergi hesabında 

dikkate alınmaz.  

Öte yandan bu yayınların, perakendeciye doğrudan satış yapılan safhaya kadar olan (bu 

safha dahil) teslimleri 3065 sayılı Kanunun genel hükümlerine göre vergilendirilir. 

Perakendeci safhanın özel matrah şekillerine göre vergilendirildiği hallerde, iadeler, 3065 

sayılı Kanunun 35 inci maddesindeki hükümlere göre işlem görür. Perakendecilerin iadeleri, 

vergili alış bedeli üzerinden gerçekleştirilir, geri alınan bu mallarla ilgili KDV, perakendecinin 

vergisini hesaplayıp beyan etmekle yükümlü satıcı tarafından düzeltme konusu yapılır.  

4.4. Tütün Mamulü Teslimleri  

Perakendeci bayiler tarafından yapılan tütün mamullerinin satışlarına ait KDV, bayilere 

satış yapan mükellefler tarafından bayilerin kârını da ihtiva edecek şekilde hesaplanıp bayilere 

teslimin yapıldığı dönemde beyan edilir.  

Bu maddeleri satın alan bayilerce KDV açısından her hangi bir işlem yapılmaz, bayiler bu 

satışlarına ilişkin olarak düzenledikleri fatura ve benzeri vesikalarda da KDV’yi göstermezler. 
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4.5. Belediyeler Tarafından Yapılan Şehir İçi Yolcu Taşımacılığı  

3065 sayılı Kanunun (23/f) maddesi hükmünün verdiği yetkiye dayanılarak, belediyeler 

tarafından yapılan şehiriçi yolcu taşımacılığında kullanılan biletlerin ve kartların bayiler 

tarafından satışında, özel matrah şekline göre vergileme yapılması uygun görülmüştür. 

Buna göre, belediyeler ve bağlı işletmeleri tarafından yapılan şehiriçi yolcu 

taşımacılığında (metro dahil) kullanılan bilet ve kartların, bu işletmeler dışındaki bayiler 

tarafından yolculara satışına ilişkin KDV, bayinin satış bedeli üzerinden iç yüzde oranına göre 

hesaplanarak belediyelere bağlı işletmelerce beyan edilir. 

Bayiler, bu şekilde bilet veya kart satışları için ayrıca vergi hesaplamazlar. Özel matrah 

şekline göre vergilendirilen bilet ve kart satışları dışında KDV’ye tabi başka faaliyetleri olmayan 

bayilerin KDV mükellefiyeti tesis ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.  

4.6. Telefon Kartı ve Jeton Teslimi  

3065 sayılı Kanunun (23/f) maddesinin Maliye Bakanlığı'na verdiği yetkiye dayanarak, 

GSM operatör şirketleri tarafından sunulan cep telefonu konuşma hizmetlerinden faydalanmak 

üzere çıkarılan ön ödemeli hazır kartlar da dahil olmak üzere, bütün telefon kartı ve jeton 

satışlarının özel matrah şekline göre vergilendirilmesi uygun görülmüştür. 

Buna göre, perakendeci bayiler tarafından yapılan telefon kartı ve jeton satışlarına ait 

KDV’nin bayi karına isabet eden KDV’yi de ihtiva edecek şekilde perakendeci bayilere telefon 

kartı ve jeton teslimi yapan kuruluşlar tarafından beyan edilmesi gerekmektedir.  

Bu durumda bayiler belirtilen kapsamdaki telefon kartı ve jeton satışları için ayrıca vergi 

hesaplamazlar.  

4.7. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Tarafından Araç Plakaları ile 

Basılı Evrakın Teslimi  

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 131 inci maddesi gereğince, araç plakaları ile 

sürücü kurslarında kullanılanlar dahil bir kısım evrakın basımı Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 

Federasyonu tarafından yaptırılmaktadır. Federasyon, basımını sağladığı araç plakaları ve 

belgeleri ihtiyaç sahiplerine bedeli karşılığında satılmak üzere kendisine bağlı Odalara 

göndermektedir.  

3065 sayılı Kanunun (23/f) maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, 2918 

sayılı Kanunun 131 inci maddesinde belirtilen araç plakaları ile basılı evrakın tesliminde özel 

matrah şekli uygulanması uygun görülmüştür  

Buna göre, araç plakaları ve basılı evrakın Federasyon tarafından kendisine bağlı 

Odalara tesliminde, bunların ilgili mevzuatına göre belirlenen nihai satış fiyatı üzerinden 

hesaplanan KDV Federasyon tarafından beyan edilir ve genel hükümler çerçevesinde vergi 

dairesine ödenir. Plaka ve belgelerin ihtiyaç sahiplerine satışını yapan Odalar ise bu satışlarla 

ilgili olarak ayrıca KDV hesaplamazlar.  

Öte yandan, araç plakalarının ve basılı evrakın Federasyon tarafından bağlı Odalara 

tesliminde kullanılan evrak tevzi listesi ile söz konusu plaka ve basılı evrakın Federasyon 

tarafından Odalara, Odalar tarafından da ihtiyaç sahiplerine satışı sırasında düzenlenen gelir 

makbuzlarının, faturada/sevk irsaliyesinde bulunması gereken asgari bilgileri ihtiva etmesi 

kaydıyla, "fatura ve benzeri belge" olarak kabul edilmesi, Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 257 

nci maddesinin birinci fıkrasının Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak uygun görülmüştür.  

Buna göre; 3065 sayılı Kanunun (29/1-a) ve 53 üncü maddeleri gereğince, gelir 

makbuzlarında yer alan toplam bedel üzerinden iç yüzde yoluyla hesaplanan KDV, plaka ve basılı 

evrakı satın alan indirim hakkına sahip KDV mükellefleri tarafından, genel hükümlere bağlı 

kalmak şartıyla indirim konusu yapılabilir. 
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4.8. Kıymetli Taş Teslimleri 

3065 sayılı Kanunun 6552 sayılı Kanunla değişik (17/4-g) maddesi ile kıymetli taşların 

(elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı 

Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya 

teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi KDV’den istisna tutulmuştur. Kıymetli taşların bu 

durumlar dışındaki teslimlerinde ise genel hükümlere göre KDV uygulanır. 

Buna göre, kıymetli taşların KDV istisnası kapsamına giren ilgili mevzuatına göre borsaya 

bildirilmek kaydıyla borsa üyeleri arasında borsa dışındaki teslimlerinde Kanunun (23/f) 

maddesinin verdiği yetki çerçevesinde özel matrah şekli uygulanması uygun görülmüştür. 

İstisna kapsamına alınan kıymetli taşları ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış eşya 

teslimlerinde KDV matrahı, teslim bedelinden kıymetli taş bedeli düşüldükten sonra kalan tutar 

olarak tespit edilecektir. Kıymetli taş bedeli olarak Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli Taşlar 

Piyasasında oluşan fiyat esas alınır. 

Düzenlenecek faturada, eşyanın KDV hariç satış bedeli ile kıymetli taşın cins, adet, kırat 

ve bedeli ayrıca yer alacaktır.” 

 

3. ÖZEL MATRAH ŞEKLİNE TABİ İŞLEM YAPAN FİRMALARIN KDV İNDİRİMİ KARŞISINDAKİ 

DURUMU: 

 

Maliye İdaresi münhasıran özel matrah şekline tabi işlemler yapan firmaların KDV mükellefiyet tesis 

etmelerine ve KDV beyannamesi vermelerine gerek bulunmadığı görüşündedir.  

 

KDV beyannamesi verilmemesi KDV indirim hakkını ortadan kaldırmaktadır. Bu hak kaybının açık 

bir dayanağını göremiyoruz. Bu şekilde indirim konusu yapılmayan KDV’lerin işin mahiyetine göre 

gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması istenmektedir. (İstanbul Vergi Dairesi 

Başkanlığının 19.08.2011 tarih ve 1348 sayılı özelgesi)   

 

Yaptıkları başka işlemler nedeniyle KDV beyannamesi vermek durumunda olan mükelleflerin KDV 

indirimi karşısındaki durumunda belirsizlik vardır. Başka bir anlatımla, kısmen özel matrah şekillere 

tabi olan kısmen bu kapsamda bulunmayan işlem yapmakta olan firmalar özel matrah şekline tabi 

işlemlerle ilgili alımlarında KDV yüklenmedikleri için bu anlamda bir indirimleri zaten yoktur.  Diğer 

işleriyle ilgili direkt nitelikteki KDV yüklenimlerini indirmeleri konusunda da bir tereddüt olamaz. 

Ancak her iki işlem türüyle ilgili bulunan genel idare giderleri KDV’sinin tümünü indirim konusu mu 

edileceği yoksa bu KDV’lerin özel matrah şekline tabi işlemlere isabet eden kısmında indirim yasağı 

mı bulunduğu belirsizdir.  

 

Bizim anlayışımıza göre, özel matrah şekline tabi işlem yapıyor olmak, firmanın genel idari giderleri 

ile ilgili KDV indirimi hakkını etkilememesi gerekir.  

 

 

 


