
 

  

  

 

 

 

 

   
 

17.02.2021/51-7 

12-) İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi 

ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı getirildi. 

 

İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan 

edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranmazken yapılan düzenleme 

ile zorunlu hale getirildi. 

 

Yapılan değişiklikler, düzenlemelerin önceki hali ile aşağıda karşılaştırmalı olarak verilmiştir.  

 

 

Tebliğin Önceki Hali Değişiklik Metni 
Tebliğin Değişiklik Sonrası  

Hali 

2.1.3. Kısmi Tevkifat 

Uygulaması 

2.1.3.1. Kısmi Tevkifatın 

Mahiyeti ve Tevkifat 

Uygulayacak Alıcılar 

Tebliğin (I/C-2.1.3.2) ve (I/C-

2.1.3.3) bölümleri kapsamındaki 

işlemlerde, işlem bedeli 

üzerinden hesaplanan KDV’nin 

tamamı değil, bu işlemler için 

izleyen bölümlerde belirlenen 

orandaki kısmı, alıcılar 

tarafından sorumlu sıfatıyla 

beyan edilip ödenecek; tevkifata 

tabi tutulmayan kısım ise satıcılar 

tarafından mükellef sıfatıyla 

beyan edilip (beyannamede 

ödenmesi gereken KDV çıkması 

halinde) ödenecektir. 

Kısmi tevkifat uygulanacak 

işlemler, söz konusu bölümlerde 

belirtilenlerle sınırlı olup, bunlar 

MADDE 1 – 26/4/2014 

tarihli ve 28983 sayılı 

Resmî Gazetede 

yayımlanan Katma Değer 

Vergisi Genel Uygulama 

Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) 

bölümünün üçüncü 

paragrafının (b) bendinde 

yer alan “-Bankalar,” 

satırından sonra gelmek 

üzere aşağıdaki satırlar 

eklenmiştir. 

“- Sigorta ve reasürans 

şirketleri, 

- Sendikalar ve üst 

kuruluşları, 

- Vakıf üniversiteleri, 

- Mobil elektronik 

haberleşme işletmecileri,” 

 

2.1.3. Kısmi Tevkifat 

Uygulaması 

2.1.3.1. Kısmi Tevkifatın 

Mahiyeti ve Tevkifat 

Uygulayacak Alıcılar 

Tebliğin (I/C-2.1.3.2) ve (I/C-

2.1.3.3) bölümleri kapsamındaki 

işlemlerde, işlem bedeli 

üzerinden hesaplanan KDV’nin 

tamamı değil, bu işlemler için 

izleyen bölümlerde belirlenen 

orandaki kısmı, alıcılar 

tarafından sorumlu sıfatıyla 

beyan edilip ödenecek; tevkifata 

tabi tutulmayan kısım ise satıcılar 

tarafından mükellef sıfatıyla 

beyan edilip (beyannamede 

ödenmesi gereken KDV çıkması 

halinde) ödenecektir. 

Kısmi tevkifat uygulanacak 

işlemler, söz konusu bölümlerde 

belirtilenlerle sınırlı olup, bunlar 
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Tebliğin Önceki Hali Değişiklik Metni 
Tebliğin Değişiklik Sonrası  

Hali 

dışındaki işlemlerde işleme 

muhatap olanlar tarafından kısmi 

tevkifat yapılmayacaktır. 

Kısmi tevkifat uygulaması 

kapsamında KDV tevkifatı 

yapmak üzere sorumlu 

tutulabilecekler aşağıda iki grup 

halinde sayılmış olup, tevkifat 

uygulaması kapsamındaki her bir 

işlem bazında tevkifat yapması 

gerekenler, söz konusu 

gruplardan birine veya ikisine 

veyahut söz konusu gruplar 

kapsamında olan bazı 

sorumlulara atıf yapılmak 

suretiyle Tebliğin ilgili 

bölümlerinde belirtilmektedir. 

a) KDV mükellefleri (sadece 

sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler 

bu kapsama dahil değildir) 

b) Belirlenmiş alıcılar (KDV 

mükellefi olsun olmasın): 

- 5018 sayılı Kanuna ekli 

cetvellerde yer alan idare, kurum 

ve kuruluşlar, il özel idareleri ve 

bunların teşkil ettikleri birlikler, 

belediyelerin teşkil ettikleri 

birlikler ile köylere hizmet 

götürme birlikleri, 

- Yukarıda sayılanlar dışındaki, 

kanunla kurulan kamu kurum ve 

kuruluşları, 

dışındaki işlemlerde işleme 

muhatap olanlar tarafından kısmi 

tevkifat yapılmayacaktır. 

Kısmi tevkifat uygulaması 

kapsamında KDV tevkifatı 

yapmak üzere sorumlu 

tutulabilecekler aşağıda iki grup 

halinde sayılmış olup, tevkifat 

uygulaması kapsamındaki her bir 

işlem bazında tevkifat yapması 

gerekenler, söz konusu 

gruplardan birine veya ikisine 

veyahut söz konusu gruplar 

kapsamında olan bazı 

sorumlulara atıf yapılmak 

suretiyle Tebliğin ilgili 

bölümlerinde belirtilmektedir. 

a) KDV mükellefleri (sadece 

sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler 

bu kapsama dahil değildir) 

b) Belirlenmiş alıcılar (KDV 

mükellefi olsun olmasın): 

- 5018 sayılı Kanuna ekli 

cetvellerde yer alan idare, kurum 

ve kuruluşlar, il özel idareleri ve 

bunların teşkil ettikleri birlikler, 

belediyelerin teşkil ettikleri 

birlikler ile köylere hizmet 

götürme birlikleri, 

- Yukarıda sayılanlar dışındaki, 

kanunla kurulan kamu kurum ve 

kuruluşları, 
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Tebliğin Önceki Hali Değişiklik Metni 
Tebliğin Değişiklik Sonrası  

Hali 

- Döner sermayeli kuruluşlar, 

- Kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşları, 

- Kanunla kurulan veya tüzel 

kişiliği haiz emekli ve yardım 

sandıkları, 

- Bankalar, 

- (Ek:RG-15/2/2017-29980) 

Büyükşehir belediyelerinin su ve 

kanalizasyon idareleri, 

- Kamu iktisadi teşebbüsleri 

(Kamu İktisadi Kuruluşları, 

İktisadi Devlet Teşekkülleri), 

- Özelleştirme kapsamındaki 

kuruluşlar, 

- (Ek:RG-31/1/2018-30318) 

Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara 

devredilen kuruluşlar, 

- Organize sanayi bölgeleri ile 

menkul kıymetler, vadeli işlemler 

borsaları dahil bütün borsalar, 

- Yarıdan fazla hissesi doğrudan 

yukarıda sayılan idare, kurum ve 

kuruluşlara ait olan (tek başına 

ya da birlikte) kurum, kuruluş ve 

işletmeler, 

- Payları Borsa İstanbul (BİST) 

A.Ş.nde işlem gören şirketler, 

- Kalkınma ve yatırım ajansları. 

Okul aile birlikleri ve Sağlık 

Bakanlığına bağlı aile hekimliği 

kurumları, Tebliğin (I/C-

- Döner sermayeli kuruluşlar, 

- Kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşları, 

- Kanunla kurulan veya tüzel 

kişiliği haiz emekli ve yardım 

sandıkları, 

- Bankalar, 

“- Sigorta ve reasürans şirketleri, 

- Sendikalar ve üst kuruluşları, 

- Vakıf üniversiteleri, 

- Mobil elektronik haberleşme 

işletmecileri,” 

 

- (Ek:RG-15/2/2017-29980) 

Büyükşehir belediyelerinin su ve 

kanalizasyon idareleri, 

- Kamu iktisadi teşebbüsleri 

(Kamu İktisadi Kuruluşları, 

İktisadi Devlet Teşekkülleri), 

- Özelleştirme kapsamındaki 

kuruluşlar, 

- (Ek:RG-31/1/2018-30318) 

Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara 

devredilen kuruluşlar, 

- Organize sanayi bölgeleri ile 

menkul kıymetler, vadeli işlemler 

borsaları dahil bütün borsalar, 

- Yarıdan fazla hissesi doğrudan 

yukarıda sayılan idare, kurum ve 

kuruluşlara ait olan (tek başına 

ya da birlikte) kurum, kuruluş ve 

işletmeler, 
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Tebliğin Önceki Hali Değişiklik Metni 
Tebliğin Değişiklik Sonrası  

Hali 

2.1.3.1/b) ayrımı kapsamında 

değerlendirilmez. 

Belirlenmiş alıcıların birbirlerine 

karşı yaptıkları teslim ve 

hizmetlerde (şirketleşenler dahil 

profesyonel spor kulüplerince 

yapılanlar hariç), KDV tevkifatı 

uygulanmaz. 

5018 sayılı Kanuna ekli 

cetvellerde yer alan idare, kurum 

ve kuruluşların tevkifat 

uygulaması kapsamındaki 

alımlarına ait bedellerin, genel 

bütçe ödenekleri dışındaki bir 

kaynaktan ödenmesi tevkifat 

uygulamasına engel değildir. 

Bu kapsamda tevkif edilen 

vergiler, vergi sorumlularına ait 2 

No.lu KDV Beyannamesi ile yetki 

alanı içerisinde bulunulan vergi 

dairesine, Tebliğin (I/C-2.1.1.1) 

bölümündeki açıklamalara göre 

beyan edilip kanuni süresi 

içerisinde ödenir. 

KDV mükellefiyeti 

bulunmayanların, Tebliğin (I/C-

2.1.3.1/b) ayrımı kapsamında 

olmamak kaydıyla, kısmi tevkifat 

uygulaması kapsamındaki 

alımlarında tevkifat uygulaması 

söz konusu olmayacaktır. 

 

- Payları Borsa İstanbul (BİST) 

A.Ş.nde işlem gören şirketler, 

- Kalkınma ve yatırım ajansları. 

Okul aile birlikleri ve Sağlık 

Bakanlığına bağlı aile hekimliği 

kurumları, Tebliğin (I/C-

2.1.3.1/b) ayrımı kapsamında 

değerlendirilmez. 

Belirlenmiş alıcıların birbirlerine 

karşı yaptıkları teslim ve 

hizmetlerde (şirketleşenler dahil 

profesyonel spor kulüplerince 

yapılanlar hariç), KDV tevkifatı 

uygulanmaz. 

5018 sayılı Kanuna ekli 

cetvellerde yer alan idare, kurum 

ve kuruluşların tevkifat 

uygulaması kapsamındaki 

alımlarına ait bedellerin, genel 

bütçe ödenekleri dışındaki bir 

kaynaktan ödenmesi tevkifat 

uygulamasına engel değildir. 

Bu kapsamda tevkif edilen 

vergiler, vergi sorumlularına ait 2 

No.lu KDV Beyannamesi ile yetki 

alanı içerisinde bulunulan vergi 

dairesine, Tebliğin (I/C-2.1.1.1) 

bölümündeki açıklamalara göre 

beyan edilip kanuni süresi 

içerisinde ödenir. 

KDV mükellefiyeti 

bulunmayanların, Tebliğin (I/C-
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Tebliğin Önceki Hali Değişiklik Metni 
Tebliğin Değişiklik Sonrası  

Hali 

2.1.3.1/b) ayrımı kapsamında 

olmamak kaydıyla, kısmi tevkifat 

uygulaması kapsamındaki 

alımlarında tevkifat uygulaması 

söz konusu olmayacaktır. 

 

2.1.3.2.1. Yapım İşleri ile Bu 

İşlerle Birlikte İfa Edilen 

Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-

Proje Hizmetleri 

2.1.3.2.1.1. Tevkifat 

Uygulayacak Alıcılar ve 

Tevkifat Oranı 

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) 

ayırımında sayılanlara karşı ifa 

edilen yapım işleri ile bu işlerle 

birlikte ifa edilen mühendislik-

mimarlık ve etüt-proje 

hizmetlerinde, alıcılar tarafından 

(Değişik ibare:RG-27/9/2017-

30193)(2) (3/10) oranında KDV 

tevkifatı uygulanır. 

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 

(I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümü 

aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“Tebliğin; 

- (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında 

sayılanlara karşı ifa edilen 

yapım işleri, 

- (I/C-2.1.3.1/a) ayırımında 

sayılanlara karşı ifa edilen 

ve KDV dahil bedeli 5 

milyon TL ve üzerinde olan 

yapım işleri 

ile bu yapım işleriyle 

birlikte ifa edilen 

mühendislik-mimarlık ve 

etüt-proje hizmetlerinde, 

alıcılar tarafından (4/10) 

oranında KDV tevkifatı 

uygulanır. 

Projenin genişlemesi, 

sözleşme bedelinin 

güncellenmesi ve benzeri 

nedenlerle iş bedelinin 

daha sonra 5 milyon TL’yi 

aşması halinde, bu 

2.1.3.2.1. Yapım İşleri ile Bu 

İşlerle Birlikte İfa Edilen 

Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-

Proje Hizmetleri 

2.1.3.2.1.1. Tevkifat 

Uygulayacak Alıcılar ve 

Tevkifat Oranı 

 

Tebliğin; 

- (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında 

sayılanlara karşı ifa edilen yapım 

işleri, 

- (I/C-2.1.3.1/a) ayırımında 

sayılanlara karşı ifa edilen ve 

KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve 

üzerinde olan yapım işleri 

ile bu yapım işleriyle birlikte ifa 

edilen mühendislik-mimarlık ve 

etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar 

tarafından (4/10) oranında KDV 

tevkifatı uygulanır. 

Projenin genişlemesi, sözleşme 

bedelinin güncellenmesi ve 

benzeri nedenlerle iş bedelinin 

daha sonra 5 milyon TL’yi 

aşması halinde, bu durumun 
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Tebliğin Önceki Hali Değişiklik Metni 
Tebliğin Değişiklik Sonrası  

Hali 

durumun ortaya çıktığı 

tarihten itibaren tevkifat 

uygulanır.” 

 

ortaya çıktığı tarihten itibaren 

tevkifat uygulanır 

2.1.3.2.1. Yapım İşleri ile Bu 

İşlerle Birlikte İfa Edilen 

Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-

Proje Hizmetleri 

… 

2.1.3.2.1.2. Kapsam 

Bu bölüm kapsamına aşağıdaki 

hizmetler girmektedir: 

- Bina, karayolu, demiryolu, 

otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, 

tersane, köprü, tünel, metro, 

viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru 

iletim hattı, haberleşme ve enerji 

nakil hattı, baraj, enerji santrali, 

rafineri tesisi, sulama tesisi, 

toprak ıslahı, dekapaj, taşkın 

koruma ve benzerlerine ilişkin 

her türlü inşaat işleri. 

- Yukarıda sayılan yapılar ve 

inşaat işleri ile ilgili tesisat, 

imalat, ihrazat, nakliye, ısıtma-

soğutma sistemleri, ses sistemi, 

görüntü sistemi, ışık sistemi, 

tamamlama, boya badana dahil 

her türlü bakım-onarım, 

dekorasyon, restorasyon, çevre 

düzenleme, dekapaj, sondaj, 

yıkma, güçlendirme, montaj, 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 

(I/C-2.1.3.2.1.2.) 

bölümünün dördüncü 

paragrafında yer alan 

“Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) 

ayırımında sayılanlar 

arasında yer almaması” 

ibaresinden sonra gelmek 

üzere “veya Tebliğin (I/C-

2.1.3.1/a) ayırımında 

sayılanlara yapılan yapım 

işi bedelinin 5 milyon 

TL’nin altında olması” 

ibaresi eklenmiştir. 

 

2.1.3.2.1. Yapım İşleri ile Bu 

İşlerle Birlikte İfa Edilen 

Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-

Proje Hizmetleri 

… 

2.1.3.2.1.2. Kapsam 

Bu bölüm kapsamına aşağıdaki 

hizmetler girmektedir: 

- Bina, karayolu, demiryolu, 

otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, 

tersane, köprü, tünel, metro, 

viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru 

iletim hattı, haberleşme ve enerji 

nakil hattı, baraj, enerji santrali, 

rafineri tesisi, sulama tesisi, 

toprak ıslahı, dekapaj, taşkın 

koruma ve benzerlerine ilişkin 

her türlü inşaat işleri. 

- Yukarıda sayılan yapılar ve 

inşaat işleri ile ilgili tesisat, 

imalat, ihrazat, nakliye, ısıtma-

soğutma sistemleri, ses sistemi, 

görüntü sistemi, ışık sistemi, 

tamamlama, boya badana dahil 

her türlü bakım-onarım, 

dekorasyon, restorasyon, çevre 

düzenleme, dekapaj, sondaj, 

yıkma, güçlendirme, montaj, 
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Tebliğin Önceki Hali Değişiklik Metni 
Tebliğin Değişiklik Sonrası  

Hali 

demontaj ve benzeri işler. Bu 

işler, yukarıda belirtilen yapılarla 

ilgili olmakla birlikte inşaat 

işinden sonra veya inşaat işinden 

bağımsız olarak yapılmaları 

halinde de bu kapsamda 

tevkifata tabi tutulur. 

- Yapım işleri ile birlikte ifa edilen; 

mimarlık, mühendislik, etüt, plan, 

proje, harita (kadastral harita 

dâhil), kadastro, imar uygulama, 

her ölçekte imar planı hazırlama 

ve benzeri hizmetler. Bu 

hizmetler yapım işlerinden ayrı 

ve bağımsız olarak verildiği 

takdirde Tebliğin (I/C-2.1.3.2.2.) 

bölümü kapsamında 

değerlendirilir. 

Yüklenicileri tarafından tamamen 

veya kısmen alt yüklenicilere 

(taşeronlara) veya daha alt 

yüklenicilere devredilen yapım 

işlerinde, işi devreden her 

yüklenici tarafından, kendisine 

ifa edilen hizmete ait KDV 

üzerinden tevkifat yapılır. 

Örnek 1: (A) Bakanlığı 

tarafından yapılan enerji nakil 

hattı işi ihalesini (B) İnşaat A.Ş. 

kazanmıştır. (B) bu işe ait nakliye 

işlerini (C) firmasına devretmiştir. 

Bu durumda, (B)’nin (A)’ya, 

demontaj ve benzeri işler. Bu 

işler, yukarıda belirtilen yapılarla 

ilgili olmakla birlikte inşaat 

işinden sonra veya inşaat işinden 

bağımsız olarak yapılmaları 

halinde de bu kapsamda 

tevkifata tabi tutulur. 

- Yapım işleri ile birlikte ifa edilen; 

mimarlık, mühendislik, etüt, plan, 

proje, harita (kadastral harita 

dâhil), kadastro, imar uygulama, 

her ölçekte imar planı hazırlama 

ve benzeri hizmetler. Bu 

hizmetler yapım işlerinden ayrı 

ve bağımsız olarak verildiği 

takdirde Tebliğin (I/C-2.1.3.2.2.) 

bölümü kapsamında 

değerlendirilir. 

Yüklenicileri tarafından tamamen 

veya kısmen alt yüklenicilere 

(taşeronlara) veya daha alt 

yüklenicilere devredilen yapım 

işlerinde, işi devreden her 

yüklenici tarafından, kendisine 

ifa edilen hizmete ait KDV 

üzerinden tevkifat yapılır. 

Örnek 1: (A) Bakanlığı 

tarafından yapılan enerji nakil 

hattı işi ihalesini (B) İnşaat A.Ş. 

kazanmıştır. (B) bu işe ait nakliye 

işlerini (C) firmasına devretmiştir. 

Bu durumda, (B)’nin (A)’ya, 
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Tebliğin Önceki Hali Değişiklik Metni 
Tebliğin Değişiklik Sonrası  

Hali 

(C)’nin (B)’ye düzenledikleri 

faturalarda tevkifat 

uygulanacaktır. 

Örnek 2: DSİ tarafından 

yaptırılan bir baraj inşasında 

kullanılacak hazır betonun, işin 

asıl yüklenicisi (A) İnş. Taah. 

A.Ş. tarafından (B) Hazır Beton 

A.Ş. nden temin edilmesi 

durumunda, hazır betonun 

hazırlanması, nakli ve yerine 

konulması işinin belirli bir yapım 

işinin bölümlerini teşkil eden 

işlerden olması ve bu nedenle 

inşaat taahhüt işi olarak kabul 

edilmesi nedeniyle, (B) 

tarafından verilen hazır beton 

taahhüt ve temini hizmeti tevkifat 

uygulaması kapsamında 

olacaktır. 

Tevkifat uygulaması 

kapsamındaki işin bir kısmının alt 

yüklenicilere (taşeronlara) 

devredilmesi halinde, devir 

işlemlerinin yazılı bir sözleşmeye 

dayanıp dayanmaması tevkifat 

uygulaması bakımından önem 

arz etmemektedir. 

Alıcının, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) 

ayrımında sayılanlar arasında 

yer almaması halinde, ilk 

yüklenicinin ve alt yüklenicilerin 

(C)’nin (B)’ye düzenledikleri 

faturalarda tevkifat 

uygulanacaktır. 

Örnek 2: DSİ tarafından 

yaptırılan bir baraj inşasında 

kullanılacak hazır betonun, işin 

asıl yüklenicisi (A) İnş. Taah. 

A.Ş. tarafından (B) Hazır Beton 

A.Ş. nden temin edilmesi 

durumunda, hazır betonun 

hazırlanması, nakli ve yerine 

konulması işinin belirli bir yapım 

işinin bölümlerini teşkil eden 

işlerden olması ve bu nedenle 

inşaat taahhüt işi olarak kabul 

edilmesi nedeniyle, (B) 

tarafından verilen hazır beton 

taahhüt ve temini hizmeti tevkifat 

uygulaması kapsamında 

olacaktır. 

Tevkifat uygulaması 

kapsamındaki işin bir kısmının alt 

yüklenicilere (taşeronlara) 

devredilmesi halinde, devir 

işlemlerinin yazılı bir sözleşmeye 

dayanıp dayanmaması tevkifat 

uygulaması bakımından önem 

arz etmemektedir. 

Alıcının, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) 

ayrımında sayılanlar arasında 

yer almaması “veya Tebliğin (I/C-

2.1.3.1/a) ayırımında sayılanlara 
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Tebliğin Önceki Hali Değişiklik Metni 
Tebliğin Değişiklik Sonrası  

Hali 

bu kapsamdaki hizmetleri 

tevkifata tabi tutulmaz. Ancak ilk 

yüklenicinin Tebliğin (I/C-

2.1.3.1/b)ayrımı kapsamında yer 

alması halinde, ilk aşamada 

tevkifat kapsamına girmeyen bu 

işin kısmen veya tamamen 

devredildiği alt yüklenicilerden 

tevkifat yapılır. 

Örnek 3: Tebliğin (I/C-

2.1.3.1/b)ayrımı kapsamına 

girmeyen (A) Ltd. Şti., 

yaptıracağı hizmet binası 

inşaatını (B) A.Ş. ne ihale 

etmiştir. (B), hisse senetleri 

BİST’te işlem gören bir şirkettir. 

(B), bu inşaatın su basmanı işini 

(C) firmasına yaptırmaktadır. 

Bu durumda, (B)’nin (A)’ya 

düzenlediği faturada tevkifat 

uygulanmayacak, (C)’nin (B)’ye 

düzenlediği faturada ise tevkifat 

uygulanacaktır. 

Alıcı ve ilk yüklenicinin Tebliğin 

(I/C-2.1.3.1/b) ayrımı 

kapsamında yer alması halinde, 

ilk safhada tevkifat söz konusu 

değildir. Ancak ilk yüklenicinin bu 

yapım işini Tebliğin (I/C-

2.1.3.1/b) ayrımı kapsamında yer 

almayan alt yüklenicilere 

yapılan yapım işi bedelinin 5 

milyon TL’nin altında olması” 

halinde, ilk yüklenicinin ve alt 

yüklenicilerin bu kapsamdaki 

hizmetleri tevkifata tabi tutulmaz. 

Ancak ilk yüklenicinin Tebliğin 

(I/C-2.1.3.1/b)ayrımı 

kapsamında yer alması halinde, 

ilk aşamada tevkifat kapsamına 

girmeyen bu işin kısmen veya 

tamamen devredildiği alt 

yüklenicilerden tevkifat yapılır. 

Örnek 3: Tebliğin (I/C-

2.1.3.1/b)ayrımı kapsamına 

girmeyen (A) Ltd. Şti., 

yaptıracağı hizmet binası 

inşaatını (B) A.Ş. ne ihale 

etmiştir. (B), hisse senetleri 

BİST’te işlem gören bir şirkettir. 

(B), bu inşaatın su basmanı işini 

(C) firmasına yaptırmaktadır. 

Bu durumda, (B)’nin (A)’ya 

düzenlediği faturada tevkifat 

uygulanmayacak, (C)’nin (B)’ye 

düzenlediği faturada ise tevkifat 

uygulanacaktır. 

Alıcı ve ilk yüklenicinin Tebliğin 

(I/C-2.1.3.1/b) ayrımı 

kapsamında yer alması halinde, 

ilk safhada tevkifat söz konusu 

değildir. Ancak ilk yüklenicinin bu 

yapım işini Tebliğin (I/C-
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Tebliğin Önceki Hali Değişiklik Metni 
Tebliğin Değişiklik Sonrası  

Hali 

devretmesi halinde, kendisi 

tarafından tevkifat uygulanır. 

Tevkifata tabi olan işlerin, 3065 

sayılı Kanun hükümleri 

çerçevesinde vergiden müstesna 

olması halinde, işlem bedelleri 

üzerinden KDV 

hesaplanmayacağı için herhangi 

bir tevkifat da yapılmaz. Ancak, 

vergiden istisna olan işlerin alt 

yüklenicilere devredilmesi ve alt 

yüklenicilerin yaptığı işlemin 

KDV’den müstesna olmaması 

halinde, alt yüklenicilerin 

gerçekleştirdikleri işlemler 

üzerinden hesaplanan KDV, bu 

Tebliğde belirlenen esaslar 

çerçevesinde tevkifata tabi 

tutulur. 

Örnek 4:Hisse senetleri BİST’de 

işlem gören (X) A.Ş. ne, işlettiği 

limanın genişletilmesi işi ile ilgili 

olarak 3065 sayılı Kanunun 

(13/e) maddesi kapsamında 

verilen inşaat taahhüt işlerinin, 

asıl yüklenici tarafından alt 

yüklenicilere devredilmesi 

halinde, alt yükleniciler ve daha 

alt yüklenicilerin ifa ettikleri inşaat 

taahhüt (yapım) işlerinde, 

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımı 

2.1.3.1/b) ayrımı kapsamında yer 

almayan alt yüklenicilere 

devretmesi halinde, kendisi 

tarafından tevkifat uygulanır. 

Tevkifata tabi olan işlerin, 3065 

sayılı Kanun hükümleri 

çerçevesinde vergiden müstesna 

olması halinde, işlem bedelleri 

üzerinden KDV 

hesaplanmayacağı için herhangi 

bir tevkifat da yapılmaz. Ancak, 

vergiden istisna olan işlerin alt 

yüklenicilere devredilmesi ve alt 

yüklenicilerin yaptığı işlemin 

KDV’den müstesna olmaması 

halinde, alt yüklenicilerin 

gerçekleştirdikleri işlemler 

üzerinden hesaplanan KDV, bu 

Tebliğde belirlenen esaslar 

çerçevesinde tevkifata tabi 

tutulur. 

Örnek 4:Hisse senetleri BİST’de 

işlem gören (X) A.Ş. ne, işlettiği 

limanın genişletilmesi işi ile ilgili 

olarak 3065 sayılı Kanunun 

(13/e) maddesi kapsamında 

verilen inşaat taahhüt işlerinin, 

asıl yüklenici tarafından alt 

yüklenicilere devredilmesi 

halinde, alt yükleniciler ve daha 

alt yüklenicilerin ifa ettikleri inşaat 

taahhüt (yapım) işlerinde, 



 

  

  

 

 

 

 

   
 

17.02.2021/51-17 

Tebliğin Önceki Hali Değişiklik Metni 
Tebliğin Değişiklik Sonrası  

Hali 

kapsamında olmamaları 

kaydıyla, tevkifat uygulanır. 

Mimarlık, mühendislik, etüt, plan, 

proje, harita (kadastral harita 

dahil), kadastro, imar uygulama, 

her ölçekte imar planı hazırlama 

ve benzeri işlerin ilk yüklenici 

tarafından yapım işinin bir kısmı 

ile birlikte alt yüklenicilere 

devredilmesi halinde, alt 

yüklenici tarafından düzenlenen 

faturalarda tevkifat uygulanır. 

Yapım işlerinden ayrı ve 

bağımsız olarak mimarlık, 

mühendislik, etüt, plan, proje, 

harita (kadastral harita dahil), 

kadastro, imar uygulama, her 

ölçekte imar planı hazırlama ve 

benzeri işlerin alt yükleniciye 

devredilmesi halinde bu bölüm 

kapsamında işlem tesis edilmez. 

Devredilen söz konusu işler için 

işi devredenin durumuna göre 

Tebliğin (I/C-2.1.3.2.2.) bölümü 

kapsamında tevkifat uygulanır. 

Tebliğin bu bölümünde belirtilen 

işlerin, yap-işlet-devret modeli 

çerçevesinde yaptırılması 

halinde de alt yüklenicilere 

devredilen işler bakımından 

yukarıda yapılan açıklamalar 

çerçevesinde işlem tesis edilir. 

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımı 

kapsamında olmamaları 

kaydıyla, tevkifat uygulanır. 

Mimarlık, mühendislik, etüt, plan, 

proje, harita (kadastral harita 

dahil), kadastro, imar uygulama, 

her ölçekte imar planı hazırlama 

ve benzeri işlerin ilk yüklenici 

tarafından yapım işinin bir kısmı 

ile birlikte alt yüklenicilere 

devredilmesi halinde, alt 

yüklenici tarafından düzenlenen 

faturalarda tevkifat uygulanır. 

Yapım işlerinden ayrı ve 

bağımsız olarak mimarlık, 

mühendislik, etüt, plan, proje, 

harita (kadastral harita dahil), 

kadastro, imar uygulama, her 

ölçekte imar planı hazırlama ve 

benzeri işlerin alt yükleniciye 

devredilmesi halinde bu bölüm 

kapsamında işlem tesis edilmez. 

Devredilen söz konusu işler için 

işi devredenin durumuna göre 

Tebliğin (I/C-2.1.3.2.2.) bölümü 

kapsamında tevkifat uygulanır. 

Tebliğin bu bölümünde belirtilen 

işlerin, yap-işlet-devret modeli 

çerçevesinde yaptırılması 

halinde de alt yüklenicilere 

devredilen işler bakımından 



 

  

  

 

 

 

 

   
 

17.02.2021/51-18 

Tebliğin Önceki Hali Değişiklik Metni 
Tebliğin Değişiklik Sonrası  

Hali 

Tebliğin bu bölümü 

kapsamındaki işlerde, 30/4/2006 

(bu tarih dahil) tarihinden önce 

ihalesi tamamlanmış işlere ilişkin 

faturalarda gösterilen KDV tutarı 

tevkifata tabi tutulmaz. (“ihale” 

ibaresi, yapım işlerinin yazılı bir 

sözleşmeye dayanarak 

yaptırılmasını ifade etmekle 

birlikte, herhangi bir ihale 

düzenlenmeden taraflar 

arasındaki sözleşme hükümleri 

uyarınca gerçekleştirilen yapım 

işlerini de kapsamaktadır.) 

Bu kapsamda tevkifata tabi 

tutulmayacak yapım işlerinin 

yüklenicileri, 30/4/2006 (bu tarih 

dahil) tarihinden önce alt 

yüklenicilere devrettikleri 

kısımlara ait KDV üzerinden 

tevkifat yapmazlar. Ancak, 

30/4/2006 (bu tarih dahil) 

tarihinden önce sözleşmesi 

imzalanan yapım işi 

yüklenicilerinin bu tarihten sonra 

alt yüklenicilere devrettikleri veya 

devredecekleri kısımlara ait KDV 

üzerinden ise tevkifat yapmaları 

gerekmektedir. 

 

yukarıda yapılan açıklamalar 

çerçevesinde işlem tesis edilir. 

Tebliğin bu bölümü 

kapsamındaki işlerde, 30/4/2006 

(bu tarih dahil) tarihinden önce 

ihalesi tamamlanmış işlere ilişkin 

faturalarda gösterilen KDV tutarı 

tevkifata tabi tutulmaz. (“ihale” 

ibaresi, yapım işlerinin yazılı bir 

sözleşmeye dayanarak 

yaptırılmasını ifade etmekle 

birlikte, herhangi bir ihale 

düzenlenmeden taraflar 

arasındaki sözleşme hükümleri 

uyarınca gerçekleştirilen yapım 

işlerini de kapsamaktadır.) 

Bu kapsamda tevkifata tabi 

tutulmayacak yapım işlerinin 

yüklenicileri, 30/4/2006 (bu tarih 

dahil) tarihinden önce alt 

yüklenicilere devrettikleri 

kısımlara ait KDV üzerinden 

tevkifat yapmazlar. Ancak, 

30/4/2006 (bu tarih dahil) 

tarihinden önce sözleşmesi 

imzalanan yapım işi 

yüklenicilerinin bu tarihten sonra 

alt yüklenicilere devrettikleri veya 

devredecekleri kısımlara ait KDV 

üzerinden ise tevkifat yapmaları 

gerekmektedir. 
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Tebliğin Önceki Hali Değişiklik Metni 
Tebliğin Değişiklik Sonrası  

Hali 

2.1.3.2.3. Makine, Teçhizat, 

Demirbaş ve Taşıtlara Ait 

Tadil, Bakım ve Onarım 

Hizmetleri 

2.1.3.2.3.1. Tevkifat 

Uygulayacak Alıcılar ve 

Tevkifat Oranı 

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) 

ayırımında sayılanlara karşı ifa 

edilen makine, teçhizat, 

demirbaş ve taşıtlara ait tadil, 

bakım ve onarım hizmetlerinde 

alıcılar tarafından (5/10) 

oranında KDV tevkifatı uygulanır. 

2.1.3.2.3.2. Kapsam 

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) 

ayırımında sayılanlara ait veya 

bunlara tahsis edilen ve 

faaliyetlerinin yürütülmesinde 

kullanılan makine, teçhizat, 

demirbaş ve taşıtlara ait tadil, 

bakım ve onarım hizmetleri 

tevkifat kapsamındadır. 

Örnek 1:Hisse senetleri BİST’te 

işlem gören (A) A.Ş. tarafından 

satın alınan kamyon şasisi 

üzerinde kasa, depo ve benzeri 

ilaveler yaptırmak suretiyle 

tadilat uygulanması halinde, 

tadilat bedelleri üzerinden 

hesaplanan KDV tevkifata tabi 

olacaktır. 

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 

(I/C-2.1.3.2.3.1.) ve (I/C-

2.1.3.2.3.2.) bölümlerinde 

yer alan “5/10” ibareleri 

“7/10” olarak 

değiştirilmiştir. 

 

2.1.3.2.3. Makine, Teçhizat, 

Demirbaş ve Taşıtlara Ait 

Tadil, Bakım ve Onarım 

Hizmetleri 

2.1.3.2.3.1. Tevkifat 

Uygulayacak Alıcılar ve 

Tevkifat Oranı 

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) 

ayırımında sayılanlara karşı ifa 

edilen makine, teçhizat, 

demirbaş ve taşıtlara ait tadil, 

bakım ve onarım hizmetlerinde 

alıcılar tarafından (7/10) 

oranında KDV tevkifatı uygulanır. 

2.1.3.2.3.2. Kapsam 

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) 

ayırımında sayılanlara ait veya 

bunlara tahsis edilen ve 

faaliyetlerinin yürütülmesinde 

kullanılan makine, teçhizat, 

demirbaş ve taşıtlara ait tadil, 

bakım ve onarım hizmetleri 

tevkifat kapsamındadır. 

Örnek 1:Hisse senetleri BİST’te 

işlem gören (A) A.Ş. tarafından 

satın alınan kamyon şasisi 

üzerinde kasa, depo ve benzeri 

ilaveler yaptırmak suretiyle 

tadilat uygulanması halinde, 

tadilat bedelleri üzerinden 

hesaplanan KDV tevkifata tabi 

olacaktır. 
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Tebliğin Önceki Hali Değişiklik Metni 
Tebliğin Değişiklik Sonrası  

Hali 

Örnek 2: (A) kamu kurumu 

otomasyon sisteminin 

oluşturulması amacıyla (X) 

Yazılım ve Otomasyon Şirketi ile 

anlaşmıştır. 

Sözleşme kapsamında 

otomasyon sistemlerine ilişkin 

yazılım temini, satış sonrası 

güncelleme, bakım vb. hizmetler 

de verilmektedir. 

Otomasyon sisteminin ve 

bilgisayarların kullanımında 

gerekli olan işletim sistemi 

yazılımlarına ilişkin olarak verilen 

değişiklik, sorun giderme, 

yenileme, bakım, güncelleme ve 

benzeri hizmetlere ilişkin bedel 

üzerinden hesaplanan KDV’nin 

5/10’u (A) tarafından tevkifata 

tabi tutulacaktır. 

Isıtma-soğutma sistemleri, 

havalandırma sistemi, ses 

sistemi, görüntü sistemi, ışık 

sistemi, asansör ve benzerlerine 

yönelik bakım ve onarım 

hizmetleri bu bölüm kapsamında 

tevkifata tabi tutulur. Bunların ilk 

yapımı veya tamamen 

yenilenmesi ise Tebliğin (I/C-

2.1.3.2.1.) bölümü kapsamında 

tevkifata tabidir. 

Örnek 2: (A) kamu kurumu 

otomasyon sisteminin 

oluşturulması amacıyla (X) 

Yazılım ve Otomasyon Şirketi ile 

anlaşmıştır. 

Sözleşme kapsamında 

otomasyon sistemlerine ilişkin 

yazılım temini, satış sonrası 

güncelleme, bakım vb. hizmetler 

de verilmektedir. 

Otomasyon sisteminin ve 

bilgisayarların kullanımında 

gerekli olan işletim sistemi 

yazılımlarına ilişkin olarak verilen 

değişiklik, sorun giderme, 

yenileme, bakım, güncelleme ve 

benzeri hizmetlere ilişkin bedel 

üzerinden hesaplanan KDV’nin 

7/10’u (A) tarafından tevkifata 

tabi tutulacaktır. 

Isıtma-soğutma sistemleri, 

havalandırma sistemi, ses 

sistemi, görüntü sistemi, ışık 

sistemi, asansör ve benzerlerine 

yönelik bakım ve onarım 

hizmetleri bu bölüm kapsamında 

tevkifata tabi tutulur. Bunların ilk 

yapımı veya tamamen 

yenilenmesi ise Tebliğin (I/C-

2.1.3.2.1.) bölümü kapsamında 

tevkifata tabidir. 
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Tebliğin Önceki Hali Değişiklik Metni 
Tebliğin Değişiklik Sonrası  

Hali 

Makine, teçhizat, demirbaş ve 

taşıtların bakım hizmetleri, 

bunların kendinden beklenen 

işlevleri sağlamak için belli 

aralıklarla veya gerektiği zaman 

yapılan faaliyetlerdir. Bu hizmet 

sırasında bakımı yapılan eşyanın 

belli aksam ve parçalarının 

değiştirilmesi de hizmetin 

ayrılmaz bir parçasıdır. 

Makine, teçhizat, demirbaş ve 

taşıtların onarımı ise bozulmuş, 

eskimiş araçların kullanılabilir 

hale getirilmesinden ibarettir. 

Bakım hizmetinde olduğu gibi 

onarım hizmetinde de onarılan 

şeye ait bazı parçaların 

değiştirilmesi işin tabii bir 

sonucudur. 

Dolayısıyla, makine, teçhizat, 

demirbaş ve taşıtlara ait bakım 

ve onarım hizmetlerinin yalnızca 

işçilik hizmetinden ibaret 

sayılması söz konusu olmayıp, 

bu hizmetlerin gereği olarak 

yapılan malzeme, yedek parça 

ve sarf malzemesi teslimleri de 

bakım ve onarım hizmetine dahil 

bulunmaktadır. 

Ancak, bu hizmetlerde 

kullanılacak malzeme, yedek 

parça, sarf malzemesi gibi 

Makine, teçhizat, demirbaş ve 

taşıtların bakım hizmetleri, 

bunların kendinden beklenen 

işlevleri sağlamak için belli 

aralıklarla veya gerektiği zaman 

yapılan faaliyetlerdir. Bu hizmet 

sırasında bakımı yapılan eşyanın 

belli aksam ve parçalarının 

değiştirilmesi de hizmetin 

ayrılmaz bir parçasıdır. 

Makine, teçhizat, demirbaş ve 

taşıtların onarımı ise bozulmuş, 

eskimiş araçların kullanılabilir 

hale getirilmesinden ibarettir. 

Bakım hizmetinde olduğu gibi 

onarım hizmetinde de onarılan 

şeye ait bazı parçaların 

değiştirilmesi işin tabii bir 

sonucudur. 

Dolayısıyla, makine, teçhizat, 

demirbaş ve taşıtlara ait bakım 

ve onarım hizmetlerinin yalnızca 

işçilik hizmetinden ibaret 

sayılması söz konusu olmayıp, 

bu hizmetlerin gereği olarak 

yapılan malzeme, yedek parça 

ve sarf malzemesi teslimleri de 

bakım ve onarım hizmetine dahil 

bulunmaktadır. 

Ancak, bu hizmetlerde 

kullanılacak malzeme, yedek 

parça, sarf malzemesi gibi 
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Tebliğin Önceki Hali Değişiklik Metni 
Tebliğin Değişiklik Sonrası  

Hali 

malların tadil, bakım ve onarımı 

yaptıranlar tarafından piyasadan 

satın alınıp bu işleri yapanlara 

verilmesi halinde, malların 

piyasadan satın alınması 

sırasında, Tebliğin (I/C-2.1.3.3) 

bölümünde yapılan açıklamalar 

saklı kalmak kaydıyla, tevkifat 

uygulanmaz. 

 

malların tadil, bakım ve onarımı 

yaptıranlar tarafından piyasadan 

satın alınıp bu işleri yapanlara 

verilmesi halinde, malların 

piyasadan satın alınması 

sırasında, Tebliğin (I/C-2.1.3.3) 

bölümünde yapılan açıklamalar 

saklı kalmak kaydıyla, tevkifat 

uygulanmaz. 

 

2.1.3.2.7. Fason Olarak 

Yaptırılan Tekstil ve 

Konfeksiyon İşleri, Çanta ve 

Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu 

İşlere Aracılık Hizmetleri 

2.1.3.2.7.1. Tevkifat 

Uygulayacak Alıcılar ve 

Tevkifat Oranı 

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) 

bölümlerinde sayılanlara yapılan 

fason tekstil ve konfeksiyon işleri, 

fason çanta ve ayakkabı dikim 

işleri ile Tebliğin (I/C-2.1.3.2.7.3) 

bölümünde belirtilen aracılık 

hizmetlerinde, alıcılar tarafından 

(5/10) oranında KDV tevkifatı 

uygulanır. 

 

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 

(I/C-2.1.3.2.7.1.) 

bölümünde yer alan “5/10” 

ibaresi “7/10” olarak 

değiştirilmiştir. 

 

2.1.3.2.7. Fason Olarak 

Yaptırılan Tekstil ve 

Konfeksiyon İşleri, Çanta ve 

Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu 

İşlere Aracılık Hizmetleri 

2.1.3.2.7.1. Tevkifat 

Uygulayacak Alıcılar ve 

Tevkifat Oranı 

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) 

bölümlerinde sayılanlara yapılan 

fason tekstil ve konfeksiyon işleri, 

fason çanta ve ayakkabı dikim 

işleri ile Tebliğin (I/C-2.1.3.2.7.3) 

bölümünde belirtilen aracılık 

hizmetlerinde, alıcılar tarafından 

(7/10) oranında KDV tevkifatı 

uygulanır. 
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2.1.3.2.10. Temizlik, Çevre ve 

Bahçe Bakım Hizmetleri 

2.1.3.2.10.1. Tevkifat 

Uygulayacak Alıcılar ve 

Tevkifat Oranı 

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) 

bölümünde sayılanların Tebliğin 

(I/C-2.1.3.2.10.2.) bölümünde 

belirtilen temizlik, çevre ve bahçe 

bakım hizmeti alımlarında, 

alıcılar tarafından (7/10) 

oranında KDV tevkifatı uygulanır. 

 

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 

(I/C-2.1.3.2.10.1.) 

bölümünde yer alan “7/10” 

ibaresi “9/10” olarak 

değiştirilmiştir. 

 

2.1.3.2.10. Temizlik, Çevre ve 

Bahçe Bakım Hizmetleri 

2.1.3.2.10.1. Tevkifat 

Uygulayacak Alıcılar ve 

Tevkifat Oranı 

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) 

bölümünde sayılanların Tebliğin 

(I/C-2.1.3.2.10.2.) bölümünde 

belirtilen temizlik, çevre ve bahçe 

bakım hizmeti alımlarında, 

alıcılar tarafından (9/10) 

oranında KDV tevkifatı uygulanır. 

 

2.1.3.2.11. Servis Taşımacılığı 

Hizmeti 

2.1.3.2.11.1. Tevkifat 

Uygulayacak Alıcılar ve 

Tevkifat Oranı 

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) 

bölümünde sayılanların, Tebliğin 

(I/C-2.1.3.2.11.2.) bölümü 

kapsamındaki taşımacılık 

hizmeti alımlarında (5/10) 

oranında KDV tevkifatı uygulanır. 

2.1.3.2.11.2. Kapsam 

Bu bölüm kapsamına, personel, 

öğrenci, müşteri ve benzerlerinin 

belirli bir güzergah dahilinde 

taşınması amacıyla ihdas 

ettikleri servis hizmetlerine ilişkin 

olarak yaptıkları taşımacılık 

hizmeti alımları girmektedir. 

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 

(I/C-2.1.3.2.11.) bölümü 

başlığı ile birlikte aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

“2.1.3.2.11. Taşımacılık 

Hizmetleri 

2.1.3.2.11.1. Tevkifat 

Uygulayacak Alıcılar ve 

Tevkifat Oranı 

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve 

b) bölümünde sayılanların, 

Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.2.) 

bölümü kapsamındaki yük 

taşımacılığı hizmeti 

alımlarında (2/10), servis 

taşımacılığı hizmeti 

alımlarında ise (5/10) 

oranında KDV tevkifatı 

uygulanır. 

MADDE 7 – Aynı Tebliğin (I/C-

2.1.3.2.11.) bölümü başlığı ile 

birlikte aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“2.1.3.2.11. Taşımacılık 

Hizmetleri 

2.1.3.2.11.1. Tevkifat 

Uygulayacak Alıcılar ve 

Tevkifat Oranı 

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) 

bölümünde sayılanların, Tebliğin 

(I/C-2.1.3.2.11.2.) bölümü 

kapsamındaki yük taşımacılığı 

hizmeti alımlarında (2/10), servis 

taşımacılığı hizmeti alımlarında 

ise (5/10) oranında KDV tevkifatı 

uygulanır. 

2.1.3.2.11.2. Kapsam 
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Söz konusu hizmetin, tahsis 

edilmiş özel plakalı araçlar ile 

yapılıp yapılmaması tevkifat 

uygulaması kapsamında işlem 

tesisine engel değildir. 

Servis hizmetinin, personel veya 

öğrencilerin (veya velilerin) kendi 

aralarında anlaşmak suretiyle 

doğrudan taşımacı ile sözleşme 

yapılması/anlaşılması suretiyle 

sağlanması halinde, esas olarak 

hizmete ait faturaların servis 

hizmetinden yararlanan 

personel, öğrenci (veya velisi) 

adına düzenlenmesi 

gerektiğinden, tevkifat 

uygulanmaz. Ancak, faturanın 

tevkifat yapmakla sorumlu 

tutulanlar adına düzenlenmesi 

halinde tevkifat uygulaması 

kapsamında işlem tesis edilir. 

 

2.1.3.2.11.2. Kapsam 

Bu bölüm kapsamına, 

personel, öğrenci, müşteri 

ve benzerlerinin belirli bir 

güzergah dahilinde 

taşınması amacıyla ihdas 

ettikleri servis hizmetlerine 

ilişkin olarak yaptıkları 

taşımacılık hizmeti alımları 

ile karayoluyla yapılan yük 

taşımacılığı hizmeti 

alımları (kargo işletmeciliği 

yetki belgesi sahibi 

mükellefler tarafından 

yapılan kargo taşıma işleri 

hariç) girmektedir. 

Söz konusu hizmetlerin, 

tahsis edilmiş özel plakalı 

araçlar ile yapılıp 

yapılmaması, ilgili 

birimlerden taşımacılıkla 

ilgili zorunlu belge ve 

sertifikaların alınıp 

alınmaması veya taşıma 

işinde kullanılan aracın 

özmal ya da sözleşmeli 

taşıt olup olmaması 

tevkifat uygulaması 

kapsamında işlem tesisine 

engel değildir. 

Servis hizmetinin, personel 

veya öğrencilerin (veya 

Bu bölüm kapsamına, personel, 

öğrenci, müşteri ve benzerlerinin 

belirli bir güzergah dahilinde 

taşınması amacıyla ihdas 

ettikleri servis hizmetlerine ilişkin 

olarak yaptıkları taşımacılık 

hizmeti alımları ile karayoluyla 

yapılan yük taşımacılığı hizmeti 

alımları (kargo işletmeciliği yetki 

belgesi sahibi mükellefler 

tarafından yapılan kargo taşıma 

işleri hariç) girmektedir. 

Söz konusu hizmetlerin, tahsis 

edilmiş özel plakalı araçlar ile 

yapılıp yapılmaması, ilgili 

birimlerden taşımacılıkla ilgili 

zorunlu belge ve sertifikaların 

alınıp alınmaması veya taşıma 

işinde kullanılan aracın özmal ya 

da sözleşmeli taşıt olup 

olmaması tevkifat uygulaması 

kapsamında işlem tesisine engel 

değildir. 

Servis hizmetinin, personel veya 

öğrencilerin (veya velilerin) kendi 

aralarında anlaşmak suretiyle 

doğrudan taşımacı ile sözleşme 

yapılması/anlaşılması suretiyle 

sağlanması halinde, esas olarak 

hizmete ait faturaların servis 

hizmetinden yararlanan 

personel, öğrenci (veya velisi) 
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velilerin) kendi aralarında 

anlaşmak suretiyle 

doğrudan taşımacı ile 

sözleşme 

yapılması/anlaşılması 

suretiyle sağlanması 

halinde, esas olarak 

hizmete ait faturaların 

servis hizmetinden 

yararlanan personel, 

öğrenci (veya velisi) adına 

düzenlenmesi 

gerektiğinden, tevkifat 

uygulanmaz. Ancak, 

faturanın tevkifat yapmakla 

sorumlu tutulanlar adına 

düzenlenmesi halinde 

tevkifat uygulaması 

kapsamında işlem tesis 

edilir. 

 

Taşımacılık hizmetini 

yüklenen bir firmanın, bu 

işi bizzat ifa etmeyip bir 

başka firmaya devretmesi 

durumunda, taşımacılık 

hizmetini alan tarafından 

bu kapsamda tevkifat 

yapılmaz. 

 

 

 

adına düzenlenmesi 

gerektiğinden, tevkifat 

uygulanmaz. Ancak, faturanın 

tevkifat yapmakla sorumlu 

tutulanlar adına düzenlenmesi 

halinde tevkifat uygulaması 

kapsamında işlem tesis edilir. 

Taşımacılık hizmetini yüklenen 

bir firmanın, bu işi bizzat ifa 

etmeyip bir başka firmaya 

devretmesi durumunda, 

taşımacılık hizmetini alan 

tarafından bu kapsamda tevkifat 

yapılmaz. Ancak taşımacılık 

hizmetini yüklenen firma 

tarafından, taşımacılık hizmetini 

fiilen ifa eden firmadan alınan 

hizmet için KDV tevkifatı 

uygulanır.” 
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Ancak taşımacılık 

hizmetini yüklenen firma 

tarafından, taşımacılık 

hizmetini fiilen ifa eden 

firmadan alınan hizmet için 

KDV tevkifatı uygulanır.” 

 

2.1.3.2.12. Her Türlü Baskı ve 

Basım Hizmetleri 

2.1.3.2.12.1. Tevkifat 

Uygulayacak Alıcılar ve 

Tevkifat Oranı 

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) 

ayırımında sayılanlara karşı ifa 

edilen baskı ve basım 

hizmetlerinde alıcılar tarafından 

(5/10) oranında KDV tevkifatı 

uygulanır. 

 

 

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 

(I/C-2.1.3.2.12.1.) ve (I/C-

2.1.3.2.12.2.) 

bölümlerinde yer alan 

“5/10” ibareleri “7/10” 

olarak değiştirilmiştir. 

 

2.1.3.2.12. Her Türlü Baskı ve 

Basım Hizmetleri 

2.1.3.2.12.1. Tevkifat 

Uygulayacak Alıcılar ve 

Tevkifat Oranı 

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) 

ayırımında sayılanlara karşı ifa 

edilen baskı ve basım 

hizmetlerinde alıcılar tarafından 

(7/10) oranında KDV tevkifatı 

uygulanır. 

 

 

2.1.3.2.13. Yukarıda 

Belirlenenler Dışındaki 

Hizmetler 

KDV mükellefleri tarafından, 

5018 sayılı Kanuna ekli cetveller 

kapsamındaki idare, kurum ve 

(Değişik ibare:RG-21/5/2016-

29718) kuruluşlara ifa edilen ve 

yukarıda belirtilmeyen diğer 

bütün hizmet ifalarında söz 

konusu idare, kurum ve (Değişik 

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 

(I/C-2.1.3.2.13.) bölümü 

başlığıyla birlikte aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

“2.1.3.2.13. Diğer 

Hizmetler 

KDV mükellefleri 

tarafından, 5018 sayılı 

Kanuna ekli cetveller 

kapsamındaki idare, 

kurum ve kuruluşlar, 

kanunla kurulan kamu 

“2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler 

KDV mükellefleri tarafından, 

5018 sayılı Kanuna ekli cetveller 

kapsamındaki idare, kurum ve 

kuruluşlar, kanunla kurulan kamu 

kurum ve kuruluşları, döner 

sermayeli kuruluşlar, kamu 

kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşları, bankalar, sigorta ve 

reasürans şirketleri, kanunla 

kurulan veya tüzel kişiliği haiz 

emekli ve yardım sandıkları ile 



 

  

  

 

 

 

 

   
 

17.02.2021/51-27 

Tebliğin Önceki Hali Değişiklik Metni 
Tebliğin Değişiklik Sonrası  

Hali 

ibare:RG-21/5/2016-29718) 

kuruluşlar tarafından (5/10) 

oranında KDV tevkifatı uygulanır. 

 

kurum ve kuruluşları, 

döner sermayeli 

kuruluşlar, kamu kurumu 

niteliğindeki meslek 

kuruluşları, bankalar, 

sigorta ve reasürans 

şirketleri, kanunla kurulan 

veya tüzel kişiliği haiz 

emekli ve yardım 

sandıkları ile kalkınma 

ajanslarına ifa edilen ve 

Tebliğde özel olarak 

belirlenmeyen diğer bütün 

hizmet ifalarında söz 

konusu alıcılar tarafından 

(5/10) oranında KDV 

tevkifatı uygulanır.” 

 

kalkınma ajanslarına ifa edilen ve 

Tebliğde özel olarak 

belirlenmeyen diğer bütün 

hizmet ifalarında söz konusu 

alıcılar tarafından (5/10) 

oranında KDV tevkifatı 

uygulanır.” 

 

2.1.3.2.14. (Ek:RG-14/2/2020-

31039)(63) Kamu Özel İş Birliği 

Modeli ile Yaptırılan Sağlık 

Tesislerine İlişkin İşletme 

Döneminde Sunulan 

Hizmetlerde Tevkifat 

Uygulaması  

 

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 

(I/C-2.1.3.2.14.) bölümü ile 

bölüm içi Tabloda yer alan 

“3/10” ibareleri “4/10” 

olarak, “7/10” ibaresi “9/10” 

olarak değiştirilmiştir. 

 

2.1.3.2.14. (Ek:RG-14/2/2020-

31039)(63) Kamu Özel İş Birliği 

Modeli ile Yaptırılan Sağlık 

Tesislerine İlişkin İşletme 

Döneminde Sunulan 

Hizmetlerde Tevkifat 

Uygulaması  

(EK TABLO)  

 

 MADDE 11 – Aynı Tebliğe, 

(I/C-2.1.3.2.14.) 

bölümünden sonra gelmek 

üzere aşağıdaki bölüm 

eklenmiştir. 

 

2.1.3.2.15. Ticari Reklam 

Hizmetleri 
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“2.1.3.2.15. Ticari Reklam 

Hizmetleri 

2.1.3.2.15.1. Tevkifat 

Uygulayacak Alıcılar ve 

Tevkifat Oranı 

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve 

b) bölümünde sayılanların, 

Tebliğin (I/C-2.1.3.2.15.2.) 

bölümü kapsamındaki 

reklam hizmeti alımlarında 

(3/10) oranında KDV 

tevkifatı uygulanır. 

2.1.3.2.15.2. Kapsam 

Ticari reklam, ticaret, iş, 

zanaat veya bir meslekle 

bağlantılı olarak; bir mal 

veya hizmetin satışını ya 

da kiralanmasını 

sağlamak, hedef kitleyi 

oluşturanları 

bilgilendirmek veya ikna 

etmek amacıyla reklam 

verenler tarafından 

herhangi bir mecrada 

yazılı, görsel, işitsel ve 

benzeri yollarla 

gerçekleştirilen pazarlama 

iletişimi niteliğindeki 

duyurulardır. 

Tevkifat kapsamına, mal 

veya hizmetlerin tanıtım ve 

pazarlamasına yönelik her 

2.1.3.2.15.1. Tevkifat 

Uygulayacak Alıcılar ve 

Tevkifat Oranı 

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) 

bölümünde sayılanların, Tebliğin 

(I/C-2.1.3.2.15.2.) bölümü 

kapsamındaki reklam hizmeti 

alımlarında (3/10) oranında KDV 

tevkifatı uygulanır. 

2.1.3.2.15.2. Kapsam 

Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat 

veya bir meslekle bağlantılı 

olarak; bir mal veya hizmetin 

satışını ya da kiralanmasını 

sağlamak, hedef kitleyi 

oluşturanları bilgilendirmek veya 

ikna etmek amacıyla reklam 

verenler tarafından herhangi bir 

mecrada yazılı, görsel, işitsel ve 

benzeri yollarla gerçekleştirilen 

pazarlama iletişimi niteliğindeki 

duyurulardır. 

Tevkifat kapsamına, mal veya 

hizmetlerin tanıtım ve 

pazarlamasına yönelik her türlü 

ticari reklam hizmeti alımları 

(reklama ilişkin danışmanlık, 

reklamın planlanması, reklam 

içeriğinin hazırlanması ve 

tasarımı, reklamın yayımlanması 

gibi reklama yönelik hizmetler 

dahil) girmektedir. Yüklenicileri 
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türlü ticari reklam hizmeti 

alımları (reklama ilişkin 

danışmanlık, reklamın 

planlanması, reklam 

içeriğinin hazırlanması ve 

tasarımı, reklamın 

yayımlanması gibi reklama 

yönelik hizmetler dahil) 

girmektedir. Yüklenicileri 

tarafından tamamen veya 

kısmen alt yüklenicilere 

veya daha alt yüklenicilere 

devredilen ticari reklam 

hizmetlerinde, işi devreden 

her yüklenici tarafından, 

kendisine ifa edilen 

hizmete ait KDV üzerinden 

tevkifat yapılır. Reklam 

hizmetinin, reklam 

ajansları üzerinden 

alınması, söz konusu 

ajansların bu kapsamda 

alacakları yayın, 

prodüksiyon gibi reklama 

yönelik hizmetlerin 

tevkifata tabi tutulmasına 

engel teşkil etmez. 

Profesyonel spor 

kulüplerinin (şirketleşenler 

dahil) reklam hizmetleri 

Tebliğin (I/C-2.1.3.2.9.) 

bölümü kapsamında, 

tarafından tamamen veya 

kısmen alt yüklenicilere veya 

daha alt yüklenicilere devredilen 

ticari reklam hizmetlerinde, işi 

devreden her yüklenici 

tarafından, kendisine ifa edilen 

hizmete ait KDV üzerinden 

tevkifat yapılır. Reklam 

hizmetinin, reklam ajansları 

üzerinden alınması, söz konusu 

ajansların bu kapsamda 

alacakları yayın, prodüksiyon 

gibi reklama yönelik hizmetlerin 

tevkifata tabi tutulmasına engel 

teşkil etmez. 

Profesyonel spor kulüplerinin 

(şirketleşenler dahil) reklam 

hizmetleri Tebliğin (I/C-

2.1.3.2.9.) bölümü kapsamında, 

tasarımı yapılmış olan 

reklamlara ilişkin baskı ve basım 

hizmeti alımları Tebliğin (I/C-

2.1.3.2.12.) bölümü kapsamında 

değerlendirilir.” 
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tasarımı yapılmış olan 

reklamlara ilişkin baskı ve 

basım hizmeti alımları 

Tebliğin (I/C-2.1.3.2.12.) 

bölümü kapsamında 

değerlendirilir.” 

 

 MADDE 12 – Aynı Tebliğe, 

(I/C-2.1.3.3.6.) 

bölümünden sonra gelmek 

üzere aşağıdaki bölüm 

eklenmiştir. 

“2.1.3.3.7. Diğer 

Teslimler 

KDV mükellefleri 

tarafından Devlet Malzeme 

Ofisi Genel Müdürlüğüne 

yapılan ve Tebliğde özel 

olarak belirlenmeyen diğer 

bütün teslimlerde (su, 

elektrik, gaz, ısıtma, 

soğutma ve benzeri enerji 

kullanımları hariç), söz 

konusu kurum tarafından 

(2/10) oranında KDV 

tevkifatı uygulanır.” 

 

“2.1.3.3.7. Diğer Teslimler 

KDV mükellefleri tarafından 

Devlet Malzeme Ofisi Genel 

Müdürlüğüne yapılan ve 

Tebliğde özel olarak 

belirlenmeyen diğer bütün 

teslimlerde (su, elektrik, gaz, 

ısıtma, soğutma ve benzeri enerji 

kullanımları hariç), söz konusu 

kurum tarafından (2/10) oranında 

KDV tevkifatı uygulanır.” 

 

2.1.4.2. Matrahta Değişiklik 

Fiyat farkı, kur farkı ve benzeri 

nedenlerle tevkifata tabi işlemin 

bedelinde sonradan bir artış 

ortaya çıkması halinde, bu artış 

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 

(I/C-2.1.4.2.) bölümünde 

yer alan Örnek aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

2.1.4.2. Matrahta Değişiklik 

Fiyat farkı, kur farkı ve benzeri 

nedenlerle tevkifata tabi işlemin 

bedelinde sonradan bir artış 

ortaya çıkması halinde, bu artış 
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ile ilgili olarak fatura 

düzenlenerek KDV hesaplanır ve 

hesaplanan KDV üzerinden 

(tevkifat alt sınırı dikkate 

alınmaksızın) tevkifat uygulanır. 

Bu şekilde işlem yapılabilmesi 

için fiyat farkı, kur farkı ve 

benzerinin ait olduğu asıl işleme 

ait KDV dahil bedelin tevkifat alt 

sınırını geçmiş ve tevkifata tabi 

tutulmuş olması gerekmektedir. 

Alıcı lehine, ödemenin yapıldığı 

tarihte kur farkı oluşması halinde 

ise kur farkı tutarı üzerinden alıcı 

tarafından satıcıya bir fatura 

düzenlenerek, teslim ve hizmetin 

yapıldığı tarihteki oran üzerinden 

KDV hesaplanması 

gerekmektedir. Böylece, 

matrahta oluşan azalma tutarı, 

tevkifata tabi tutulmayan KDV 

tutarı ile birlikte, satıcı tarafından 

alıcıya iade edilir. Ayrıca, söz 

konusu KDV tutarı alıcı 

tarafından 1 No.lu KDV 

beyannamesi ile beyan edilir. 

Malların kısmen iade edilmesi, 

hizmetin bir kısmının 

tamamlanmaması, malların ve 

hizmetin sözleşmede belirtilen 

evsafa uymaması ve benzeri 

nedenlerle tevkifata tabi işlem 

“Örnek: Satıcı (A) Firması, 

(7/10) oranında tevkifata 

tabi bir işlem için alıcı (B) 

Firmasına, 2021/Nisan 

döneminde bu işle ilgili 

olarak 100.000 TL’lik 

fatura düzenlemiş, 

faturada gösterilen 

(100.000 x 0,18 =) 18.000 

TL KDV’nin (18.000 x 

0,30=) 5.400 TL’si (A)’ya 

ödenmiş, (18.000 x 0,70=) 

12.600 TL’lik kısmı ise (B) 

tarafından tevkifata tabi 

tutularak sorumlu sıfatıyla 

beyan edilmiştir. 

Satıcı (A), bu işin bir 

kısmını 

tamamlayamadığından 

bedelde 20.000 TL’lik bir 

azalma meydana gelmiştir. 

2021/Mayıs döneminde 

ortaya çıkan bu değişiklik 

nedeniyle tarafların 

karşılıklı düzeltme 

yapması gerekmektedir. 

Buna göre satıcı (A), alıcı 

(B)’ye 20.000 TL ile birlikte 

bu tutara ait (20.000 x 

0,18=) 3.600 TL KDV’nin 

tevkifata tabi tutulmayan 

(3.600 x 0,30=) 1.080 

ile ilgili olarak fatura 

düzenlenerek KDV hesaplanır ve 

hesaplanan KDV üzerinden 

(tevkifat alt sınırı dikkate 

alınmaksızın) tevkifat uygulanır. 

Bu şekilde işlem yapılabilmesi 

için fiyat farkı, kur farkı ve 

benzerinin ait olduğu asıl işleme 

ait KDV dahil bedelin tevkifat alt 

sınırını geçmiş ve tevkifata tabi 

tutulmuş olması gerekmektedir. 

Alıcı lehine, ödemenin yapıldığı 

tarihte kur farkı oluşması halinde 

ise kur farkı tutarı üzerinden alıcı 

tarafından satıcıya bir fatura 

düzenlenerek, teslim ve hizmetin 

yapıldığı tarihteki oran üzerinden 

KDV hesaplanması 

gerekmektedir. Böylece, 

matrahta oluşan azalma tutarı, 

tevkifata tabi tutulmayan KDV 

tutarı ile birlikte, satıcı tarafından 

alıcıya iade edilir. Ayrıca, söz 

konusu KDV tutarı alıcı 

tarafından 1 No.lu KDV 

beyannamesi ile beyan edilir. 

Malların kısmen iade edilmesi, 

hizmetin bir kısmının 

tamamlanmaması, malların ve 

hizmetin sözleşmede belirtilen 

evsafa uymaması ve benzeri 

nedenlerle tevkifata tabi işlem 
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bedelinde sonradan bir azalma 

meydana gelmişse, azalma 

miktarı ile ilgili olarak mal 

iadelerine ilişkin açıklamaların 

yer aldığı Tebliğin (I/C-2.1.4.1.) 

bölümü çerçevesinde işlem 

yapılır. 

Örnek: (Değişik:RG-21/5/2016-

29718)  Konfeksiyon toptancısı 

(A)'dan 100.000 TL’ye 1.000 

parçalık fason iş siparişi alan 

imalatçı (B), 2014/Ocak 

döneminde bu işle ilgili olarak 

fatura düzenlemiş, faturada 

gösterilen (100.000 x 0,08 =) 

8.000 TL KDV’nin (8.000 x 0,50 

=) 4.000 TL’si (B)’ye ödenmiş, 

(8.000 x 0,50=) 4.000 TL’lik kısmı 

ise (A) tarafından tevkifata tabi 

tutularak sorumlu sıfatıyla beyan 

edilmiştir. 

(B), bu siparişin 200 adetlik 

kısmını zamanında teslim 

edemediğinden bedelde 20.000 

TL’lik bir azalma meydana 

gelmiştir. 

2014/Şubat döneminde ortaya 

çıkan bu değişiklik nedeniyle 

tarafların karşılıklı düzeltme 

yapması gerekmektedir. 

Buna göre (B), (A)’ya 20.000 TL 

ile birlikte bu tutara ait (20.000 x 

TL’sini (toplam 21.080 TL) 

iade edecek, 2021/Nisan 

döneminde beyan ettiği 

1.080 TL’yi 2021/Mayıs 

dönemine ait 1 No.lu KDV 

Beyannamesinde indirim 

konusu yapacaktır. 

Alıcı (B) ise 2021/Nisan 

döneminde indirim konusu 

yaptığı 1.080 TL’yi, 

2021/Mayıs döneminde 1 

No.lu KDV Beyannamesi 

ile beyan edecektir. 

Alıcı (B)’nin bu işlem 

nedeniyle tevkifata tabi 

tutarak beyan ettiği 

verginin, 20.000 TL’ye 

isabet eden kısmı olan 

(3.600 x 0,70=) 2.520 TL 

aynı zamanda indirim 

konusu yapılmış 

olduğundan, bir düzeltme 

işlemine konu 

olmayacaktır.” 

 

bedelinde sonradan bir azalma 

meydana gelmişse, azalma 

miktarı ile ilgili olarak mal 

iadelerine ilişkin açıklamaların 

yer aldığı Tebliğin (I/C-2.1.4.1.) 

bölümü çerçevesinde işlem 

yapılır. 

“Örnek: Satıcı (A) Firması, 

(7/10) oranında tevkifata tabi bir 

işlem için alıcı (B) Firmasına, 

2021/Nisan döneminde bu işle 

ilgili olarak 100.000 TL’lik fatura 

düzenlemiş, faturada gösterilen 

(100.000 x 0,18 =) 18.000 TL 

KDV’nin (18.000 x 0,30=) 5.400 

TL’si (A)’ya ödenmiş, (18.000 x 

0,70=) 12.600 TL’lik kısmı ise (B) 

tarafından tevkifata tabi tutularak 

sorumlu sıfatıyla beyan 

edilmiştir. 

Satıcı (A), bu işin bir kısmını 

tamamlayamadığından bedelde 

20.000 TL’lik bir azalma 

meydana gelmiştir. 

2021/Mayıs döneminde ortaya 

çıkan bu değişiklik nedeniyle 

tarafların karşılıklı düzeltme 

yapması gerekmektedir. 

Buna göre satıcı (A), alıcı (B)’ye 

20.000 TL ile birlikte bu tutara ait 

(20.000 x 0,18=) 3.600 TL 

KDV’nin tevkifata tabi tutulmayan 
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0,08 =) 1.600 TL KDV’nin 

tevkifata tabi tutulmayan (1.600 x 

0,50 =) 800 TL’sini (toplam 

20.800 TL) iade edecek, 

2014/Ocak döneminde beyan 

ettiği 800 TL’yi 2014/Şubat 

dönemine ait 1 No.lu KDV 

Beyannamesinde indirim konusu 

yapacaktır. 

(A) ise 2014/Ocak döneminde 

indirim konusu yaptığı 800 TL’yi, 

2014/Şubat döneminde 1 No.lu 

KDV Beyannamesi ile beyan 

edecektir. 

(A)’nın bu fason sipariş nedeniyle 

tevkifata tabi tutarak beyan ettiği 

verginin, 20.000 TL’ye isabet 

eden kısmı olan (1.600 x 0,50 =) 

800 TL aynı zamanda indirim 

konusu yapılmış olduğundan, bir 

düzeltme işlemine konu 

olmayacaktır. 

 

(3.600 x 0,30=) 1.080 TL’sini 

(toplam 21.080 TL) iade edecek, 

2021/Nisan döneminde beyan 

ettiği 1.080 TL’yi 2021/Mayıs 

dönemine ait 1 No.lu KDV 

Beyannamesinde indirim konusu 

yapacaktır. 

Alıcı (B) ise 2021/Nisan 

döneminde indirim konusu 

yaptığı 1.080 TL’yi, 2021/Mayıs 

döneminde 1 No.lu KDV 

Beyannamesi ile beyan 

edecektir. 

Alıcı (B)’nin bu işlem nedeniyle 

tevkifata tabi tutarak beyan ettiği 

verginin, 20.000 TL’ye isabet 

eden kısmı olan (3.600 x 0,70=) 

2.520 TL aynı zamanda indirim 

konusu yapılmış olduğundan, bir 

düzeltme işlemine konu 

olmayacaktır.” 

 

2.1.4.3. Fazla veya Yersiz 

Tevkif Edilen Vergilerin İadesi 

Fazla veya yersiz tevkif edilerek 

ödenen vergi bulunması halinde, 

gerek alıcı gerekse satıcının 

beyanlarının düzeltilmesi 

suretiyle işlemin tevkifat 

uygulanmadan önceki hale 

döndürülmesi gerekir. 

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 

(I/C-2.1.4.3.) bölümünde 

yer alan Örnek aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

“Örnek: (A) Ltd. Şti., (B) 

İnşaat A.Ş.nden almış 

olduğu inşaat taahhüt 

hizmeti nedeniyle 

hesaplanan 400 TL KDV 

2.1.4.3. Fazla veya Yersiz 

Tevkif Edilen Vergilerin İadesi 

Fazla veya yersiz tevkif edilerek 

ödenen vergi bulunması halinde, 

gerek alıcı gerekse satıcının 

beyanlarının düzeltilmesi 

suretiyle işlemin tevkifat 

uygulanmadan önceki hale 

döndürülmesi gerekir. 
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Fazla veya yersiz tevkif edilen 

vergi, öncelikle tevkifatı yapan 

alıcı tarafından satıcıya iade 

edilir. Alıcının, fazla veya yersiz 

tevkif ettiği KDV tutarını satıcıya 

ödediğini gösterir belge ve 

satıcının düzeltmeyi yaptığını 

gösterir vergi dairesi yazısı ile 

birlikte başvurması halinde, fazla 

veya yersiz tevkif edilen vergi, bu 

vergiyi vergi dairesine beyan 

ederek ödeyen alıcıya iade edilir. 

Tevkifata tabi olmadığı halde 

tevkifat uygulanan ve satıcı 

tarafından verginin tamamının 

beyan edildiği durumlarda, 

satıcının düzeltmeyi yaptığını 

gösterir vergi dairesi yazısının 

ibrazı aranmaz. 

Tevkifata tabi olan ve tevkifata 

tabi tutulan, ancak satıcı 

tarafından verginin tamamının 

beyan edildiği durumlarda, 

satıcının düzeltmeyi 

yapmasından sonra, varsa 

önceki beyanı üzerine ödenen 

KDV’nin, söz konusu işlemle 

sınırlı kısmı satıcıya iade edilir. 

Dolayısıyla bu durumda alıcıya 

iade söz konusu olmaz. 

Yapılacak iadelerde teminat, 

YMM KDV İadesi Tasdik Raporu 

üzerinden tevkifata tabi 

olmadığı halde (4/10) 

oranında tevkifat yapmış 

ve tevkif etmiş olduğu 160 

TL KDV’yi 2 No.lu KDV 

Beyannamesi ile beyan 

etmiş ve vergi dairesine 

ödemiştir. (B) İnşaat A.Ş. 

ise hesaplanan KDV’nin 

tevkif edilmeyen 240 TL’lik 

kısmını 1 No.lu KDV 

Beyannamesi ile beyan 

etmiş ve tevkif edilen 160 

TL KDV’nin 50 TL’sini iade 

almıştır. Ancak bu işlemle 

ilgili olarak tevkifat 

yapılmaması gerektiğinin 

sonradan anlaşılması 

durumunda, (A) Ltd. Şti. ile 

(B) İnşaat A.Ş.nin talep 

etmeleri halinde, (B) İnşaat 

A.Ş.nin KDV 

Beyannamesinde ve almış 

olduğu KDV iadesinde 

herhangi bir düzeltme 

yapılmayacaktır. Ayrıca 

(A) Ltd. Şti.ne fazla ve 

yersiz tevkif ederek 

ödediği KDV’ye ilişkin de 

herhangi bir KDV iadesi 

yapılmayacaktır.” 

 

Fazla veya yersiz tevkif edilen 

vergi, öncelikle tevkifatı yapan 

alıcı tarafından satıcıya iade 

edilir. Alıcının, fazla veya yersiz 

tevkif ettiği KDV tutarını satıcıya 

ödediğini gösterir belge ve 

satıcının düzeltmeyi yaptığını 

gösterir vergi dairesi yazısı ile 

birlikte başvurması halinde, fazla 

veya yersiz tevkif edilen vergi, bu 

vergiyi vergi dairesine beyan 

ederek ödeyen alıcıya iade edilir. 

Tevkifata tabi olmadığı halde 

tevkifat uygulanan ve satıcı 

tarafından verginin tamamının 

beyan edildiği durumlarda, 

satıcının düzeltmeyi yaptığını 

gösterir vergi dairesi yazısının 

ibrazı aranmaz. 

Tevkifata tabi olan ve tevkifata 

tabi tutulan, ancak satıcı 

tarafından verginin tamamının 

beyan edildiği durumlarda, 

satıcının düzeltmeyi 

yapmasından sonra, varsa 

önceki beyanı üzerine ödenen 

KDV’nin, söz konusu işlemle 

sınırlı kısmı satıcıya iade edilir. 

Dolayısıyla bu durumda alıcıya 

iade söz konusu olmaz. 

Yapılacak iadelerde teminat, 

YMM KDV İadesi Tasdik Raporu 
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ve Vergi İnceleme Raporu 

aranmaz. 

Tevkifata tabi tutulan KDV’nin 

alıcı tarafından beyan edilmiş 

ancak ödenmemiş olması 

halinde, sorumlu sıfatıyla beyan 

edilen bu vergi tahakkuktan 

terkin edilir. 

Genel bütçe kapsamındaki kamu 

idarelerinin muhasebe birimleri 

tarafından yapılan fazla veya 

yersiz tevkifatlar, satıcının 

beyanlarını düzelttiğini gösterir 

vergi dairesi yazısını ibraz etmesi 

üzerine ödemeyi yapan 

muhasebe birimlerince düzeltilir 

ve gereken durumlarda iade 

edilir. 

(Ek paragraf:RG-15/2/2017-

29980) Diğer taraftan fazla veya 

yersiz tevkif edilen KDV’nin alıcı 

tarafından beyan edilip ödenmiş 

olması halinde, alıcı ve satıcının 

yazılı talebi üzerine, alıcıya fazla 

veya yersiz ödenen KDV’nin iade 

edilmemesi kaydıyla, fazla veya 

yersiz tevkif edilen vergiye göre 

satıcının yapmış olduğu beyana 

ve bu beyana istinaden 

kısmi tevkifat uygulamasından 

kaynaklanan iadeye ilişkin 

herhangi bir düzeltme 

ve Vergi İnceleme Raporu 

aranmaz. 

Tevkifata tabi tutulan KDV’nin 

alıcı tarafından beyan edilmiş 

ancak ödenmemiş olması 

halinde, sorumlu sıfatıyla beyan 

edilen bu vergi tahakkuktan 

terkin edilir. 

Genel bütçe kapsamındaki kamu 

idarelerinin muhasebe birimleri 

tarafından yapılan fazla veya 

yersiz tevkifatlar, satıcının 

beyanlarını düzelttiğini gösterir 

vergi dairesi yazısını ibraz etmesi 

üzerine ödemeyi yapan 

muhasebe birimlerince düzeltilir 

ve gereken durumlarda iade 

edilir. 

(Ek paragraf:RG-15/2/2017-

29980) Diğer taraftan fazla veya 

yersiz tevkif edilen KDV’nin alıcı 

tarafından beyan edilip ödenmiş 

olması halinde, alıcı ve satıcının 

yazılı talebi üzerine, alıcıya fazla 

veya yersiz ödenen KDV’nin iade 

edilmemesi kaydıyla, fazla veya 

yersiz tevkif edilen vergiye göre 

satıcının yapmış olduğu beyana 

ve bu beyana istinaden 

kısmi tevkifat uygulamasından 

kaynaklanan iadeye ilişkin 

herhangi bir düzeltme 
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yapılmasına gerek 

bulunmamaktadır. Ancak, fazla 

veya yersiz KDV tevkif 

edildiğinin, satıcıya KDV iadesi 

yapılmadan önce anlaşılması 

halinde, fazla veya 

yersiz tevkifata ilişkin satıcıya 

KDV iadesi yapılmaz. Bu 

durumda 

işlemlerin tevkifat uygulanmadan 

önceki hale döndürülmesi 

gerekir. 

Örnek: (Değişik:RG-27/9/2017-

30193)(2) (A) Ltd. Şti. KDV 

mükellefi olmakla birlikte, 

belirlenmiş alıcılar kapsamında 

değildir. (A) Ltd. Şti. fabrika 

binasını inşaat taahhüt hizmeti 

almak suretiyle (B) İnşaat A.Ş.’ne 

yaptırmış olup, (A) Ltd. Şti. 

tevkifata tabi olmadığı halde bu 

işlem nedeniyle hesaplanan 400 

TL KDV üzerinden (3/10) oranına 

tekabül eden 120 TL KDV’yi 

tevkif ederek 2 No.lu KDV 

Beyannamesi ile beyan etmiş ve 

ödemiştir. (B) İnşaat A.Ş. ise 

hesaplanan KDV’nin tevkif 

edilmeyen 280 TL’lik kısmını 1 

No.lu KDV Beyannamesi ile 

beyan etmiş ve tevkif edilen 120 

TL KDV’nin 50 TL’sini iade 

yapılmasına gerek 

bulunmamaktadır. Ancak, fazla 

veya yersiz KDV tevkif 

edildiğinin, satıcıya KDV iadesi 

yapılmadan önce anlaşılması 

halinde, fazla veya 

yersiz tevkifata ilişkin satıcıya 

KDV iadesi yapılmaz. Bu 

durumda 

işlemlerin tevkifat uygulanmadan 

önceki hale döndürülmesi 

gerekir. 

Örnek: (Değişik:RG-27/9/2017-

30193)(2) (A) Ltd. Şti. KDV 

mükellefi olmakla birlikte, 

belirlenmiş alıcılar kapsamında 

değildir. (A) Ltd. Şti. fabrika 

binasını inşaat taahhüt hizmeti 

almak suretiyle (B) İnşaat A.Ş.’ne 

yaptırmış olup, (A) Ltd. Şti. 

tevkifata tabi olmadığı halde bu 

işlem nedeniyle hesaplanan 400 

TL KDV üzerinden (3/10) oranına 

tekabül eden 120 TL KDV’yi 

tevkif ederek 2 No.lu KDV 

Beyannamesi ile beyan etmiş ve 

ödemiştir. (B) İnşaat A.Ş. ise 

hesaplanan KDV’nin tevkif 

edilmeyen 280 TL’lik kısmını 1 

No.lu KDV Beyannamesi ile 

beyan etmiş ve tevkif edilen 120 

TL KDV’nin 50 TL’sini iade 
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almıştır. Ancak bu işlemle ilgili 

olarak tevkifat yapılmaması 

gerektiğinin sonradan 

anlaşılması durumunda, (A) Ltd. 

Şti. ile (B) İnşaat A.Ş.’nin talep 

etmeleri halinde, (B) İnşaat 

A.Ş.’nin KDV Beyannamesinde 

ve almış olduğu KDV iadesinde 

herhangi bir düzeltme 

yapılmayacaktır. Ayrıca (A) Ltd. 

Şti.’ne fazla ve yersiz tevkif 

ederek ödediği KDV’ye ilişkin 

herhangi bir KDV iadesi 

yapılmayacaktır. 

 

almıştır. Ancak bu işlemle ilgili 

olarak tevkifat yapılmaması 

gerektiğinin sonradan 

anlaşılması durumunda, (A) Ltd. 

Şti. ile (B) İnşaat A.Ş.’nin talep 

etmeleri halinde, (B) İnşaat 

A.Ş.’nin KDV Beyannamesinde 

ve almış olduğu KDV iadesinde 

herhangi bir düzeltme 

yapılmayacaktır. Ayrıca (A) Ltd. 

Şti.’ne fazla ve yersiz tevkif 

ederek ödediği KDV’ye ilişkin 

herhangi bir KDV iadesi 

yapılmayacaktır. 

 

2.1.5. Tevkifata Tabi İşlemlerde 

KDV İadesi 

Kısmi tevkifat uygulamasından 

kaynaklanan iade taleplerinin 

aşağıda belirlenen usul ve 

esaslar çerçevesinde yerine 

getirilmesi uygun görülmüştür.  

2.1.5.1. Genel Açıklamalar 

Tevkifat uygulamasından doğan 

KDV alacaklarının mükellefe 

iade edilebilmesi için, satıcının 

tevkifat uygulanmayan KDV 

tutarını 1 No.lu KDV 

Beyannamesi ile beyan etmiş 

olması, alıcının da yaptığı 

tevkifatla ilgili 2 No.lu KDV 

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 

(I/C-2.1.5.1.) bölümünün 

ikinci paragrafında yer alan 

“şartı aranmaz” ibaresi 

“şarttır” olarak 

değiştirilmiştir. 

 

2.1.5. Tevkifata Tabi İşlemlerde 

KDV İadesi 

Kısmi tevkifat uygulamasından 

kaynaklanan iade taleplerinin 

aşağıda belirlenen usul ve 

esaslar çerçevesinde yerine 

getirilmesi uygun görülmüştür.  

2.1.5.1. Genel Açıklamalar 

Tevkifat uygulamasından doğan 

KDV alacaklarının mükellefe 

iade edilebilmesi için, satıcının 

tevkifat uygulanmayan KDV 

tutarını 1 No.lu KDV 

Beyannamesi ile beyan etmiş 

olması, alıcının da yaptığı 

tevkifatla ilgili 2 No.lu KDV 
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Beyannamesini vergi dairesine 

vermiş olması zorunludur. 

İade taleplerinin yerine 

getirilmesinde, alıcı tarafından 2 

No.lu KDV Beyannamesi ile 

beyan edilen ve tahakkuk 

ettirilen KDV’nin ödenmiş olması 

şartı aranmaz. 

Genel bütçe kapsamındaki 

idarelere yapılan işlemlerde ise 

hakedişin harcama yetkilisince 

onaylanmış olması gerekir. 

Bunlara yapılan işlemlerde, 

ayrıca beyan ve ödeme 

aranmaz. 

 

Beyannamesini vergi dairesine 

vermiş olması zorunludur. 

İade taleplerinin yerine 

getirilmesinde, alıcı tarafından 2 

No.lu KDV Beyannamesi ile 

beyan edilen ve tahakkuk 

ettirilen KDV’nin ödenmiş olması 

şarttır. 

Genel bütçe kapsamındaki 

idarelere yapılan işlemlerde ise 

hakedişin harcama yetkilisince 

onaylanmış olması gerekir. 

Bunlara yapılan işlemlerde, 

ayrıca beyan ve ödeme 

aranmaz. 

 

2.1.5.2. İade Uygulaması 

2.1.5.2.1. Mahsuben İade 

Talepleri 

(Değişik paragraf:RG-

16/10/2014-29147)(1) Mükellefler, 

tevkifat uygulamasından 

kaynaklanan iade alacaklarının, 

Tebliğin (IV/A-2.1.1.) bölümünde 

belirtilen borçlara mahsubunu 

talep edebilirler. 

Mahsup kapsamına, tevkifatla 

ilgili olarak verilen 2 No.lu KDV 

Beyannamesine göre tahakkuk 

eden vergiler de dahildir. 

1 No.lu KDV Beyannamesinde 

gösterilen ve mahsuben iade 

MADDE 16 – Aynı Tebliğin 

(I/C-2.1.5.2.1.) ve (I/C-

2.1.5.2.2.) bölümlerinde 

yer alan “-Servis 

taşımacılığı hizmeti,” 

ibareleri “-Taşımacılık 

hizmetleri,” olarak 

değiştirilmiş, “-Her türlü 

baskı ve basım hizmeti,” 

satırlarından sonra gelmek 

üzere “-Ticari reklam 

hizmetleri,” satırları 

eklenmiş ve “-Ağaç ve 

orman ürünleri teslimi,” 

satırlarından sonra gelmek 

üzere “-Tebliğin (I/C-

2.1.5.2. İade Uygulaması 

2.1.5.2.1. Mahsuben İade 

Talepleri 

(Değişik paragraf:RG-

16/10/2014-29147)(1) Mükellefler, 

tevkifat uygulamasından 

kaynaklanan iade alacaklarının, 

Tebliğin (IV/A-2.1.1.) bölümünde 

belirtilen borçlara mahsubunu 

talep edebilirler. 

Mahsup kapsamına, tevkifatla 

ilgili olarak verilen 2 No.lu KDV 

Beyannamesine göre tahakkuk 

eden vergiler de dahildir. 

1 No.lu KDV Beyannamesinde 

gösterilen ve mahsuben iade 
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şartlarını taşıyan KDV iade 

alacağı, aynı döneme ilişkin 2 

No.lu KDV Beyannamesine göre 

tahakkuk eden KDV borcuna 

mahsup edilebilir. 

Tevkifat uygulamasından 

kaynaklanan ve vergi inceleme 

raporuna göre sonuçlandırılan 

mahsuben iade taleplerinde, 

vergi inceleme raporu dışında 

diğer belgelerin tamamlanmış 

olması şartıyla standart iade 

talep dilekçesinin vergi dairesine 

verildiği tarih itibarıyla mahsup 

işlemi yapılır. Vergi inceleme 

raporunda iadeye engel bir 

durumun tespit edilmemiş olması 

kaydıyla mahsuben iade talep 

edilen vergi borcunun vade 

tarihinden vergi inceleme 

raporunun vergi dairesi 

kayıtlarına intikal ettiği tarihe 

kadar geçen süre için gecikme 

zammı hesaplanmaz. 

İadeye ilişkin düzenlenecek vergi 

inceleme raporu ise, 

- Tevkifatın sorumlu sıfatıyla 

beyan edilip edilmediği, 

- İndirilecek KDV listesindeki 

alışların karşıt incelemesinin 

yapılarak doğruyu gösterip 

göstermediği, 

2.1.3.3.7.) bölümü 

kapsamındaki teslimler,” 

satırları eklenmiştir. 

 

şartlarını taşıyan KDV iade 

alacağı, aynı döneme ilişkin 2 

No.lu KDV Beyannamesine göre 

tahakkuk eden KDV borcuna 

mahsup edilebilir. 

Tevkifat uygulamasından 

kaynaklanan ve vergi inceleme 

raporuna göre sonuçlandırılan 

mahsuben iade taleplerinde, 

vergi inceleme raporu dışında 

diğer belgelerin tamamlanmış 

olması şartıyla standart iade 

talep dilekçesinin vergi dairesine 

verildiği tarih itibarıyla mahsup 

işlemi yapılır. Vergi inceleme 

raporunda iadeye engel bir 

durumun tespit edilmemiş olması 

kaydıyla mahsuben iade talep 

edilen vergi borcunun vade 

tarihinden vergi inceleme 

raporunun vergi dairesi 

kayıtlarına intikal ettiği tarihe 

kadar geçen süre için gecikme 

zammı hesaplanmaz. 

İadeye ilişkin düzenlenecek vergi 

inceleme raporu ise, 

- Tevkifatın sorumlu sıfatıyla 

beyan edilip edilmediği, 

- İndirilecek KDV listesindeki 

alışların karşıt incelemesinin 

yapılarak doğruyu gösterip 

göstermediği, 
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hususlarının tespitine yönelik 

olacaktır. Bu kapsamda, 

KDVİRA sisteminin ürettiği 

kontrol raporunun olumlu olması, 

indirilecek KDV listesinin 

doğruluğuna dayanak oluşturur. 

İade taleplerinde vergi daireleri, 

gerekli kontrolleri yaparak, belge 

ya da belgelerdeki muhteviyat 

eksikliklerinin tespiti halinde, 

eksiklikleri mükellefe yazı ile 

bildirir. Yazının tebliğ tarihinden 

itibaren 30 gün içerisinde 

eksiklikleri tamamlayan 

mükelleflerin vergi inceleme 

raporu, YMM Raporu ve teminat 

istenmeyen mahsuben iade 

talepleri, mahsup dilekçesinin 

vergi dairesine verildiği tarih 

itibarıyla yerine getirilir ve 

bunlara gecikme zammı 

uygulanmaz. 30 günlük ek 

süreden sonra eksikliklerini 

tamamlayan mükelleflerin 

mahsup talepleri ise eksikliklerin 

tamamlandığı tarih itibarıyla 

yerine getirilir ve borcun 

vadesinden mahsup tarihine 

kadar geçen süre için gecikme 

zammı uygulanır. 

hususlarının tespitine yönelik 

olacaktır. Bu kapsamda, 

KDVİRA sisteminin ürettiği 

kontrol raporunun olumlu olması, 

indirilecek KDV listesinin 

doğruluğuna dayanak oluşturur. 

İade taleplerinde vergi daireleri, 

gerekli kontrolleri yaparak, belge 

ya da belgelerdeki muhteviyat 

eksikliklerinin tespiti halinde, 

eksiklikleri mükellefe yazı ile 

bildirir. Yazının tebliğ tarihinden 

itibaren 30 gün içerisinde 

eksiklikleri tamamlayan 

mükelleflerin vergi inceleme 

raporu, YMM Raporu ve teminat 

istenmeyen mahsuben iade 

talepleri, mahsup dilekçesinin 

vergi dairesine verildiği tarih 

itibarıyla yerine getirilir ve 

bunlara gecikme zammı 

uygulanmaz. 30 günlük ek 

süreden sonra eksikliklerini 

tamamlayan mükelleflerin 

mahsup talepleri ise eksikliklerin 

tamamlandığı tarih itibarıyla 

yerine getirilir ve borcun 

vadesinden mahsup tarihine 

kadar geçen süre için gecikme 

zammı uygulanır. 
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Tebliğin (I/C-2.1.3.) bölümü 

kapsamında kısmi tevkifat 

uygulanan; 

- Temizlik, bahçe ve çevre bakım 

hizmetleri, 

- Makine, teçhizat, demirbaş ve 

taşıtlara ait tadil, bakım ve 

onarım hizmetleri, 

- Her türlü yemek servisi ve 

organizasyon hizmetleri, 

- Etüt, plan-proje, danışmanlık, 

denetim ve benzeri hizmetler, 

- Fason olarak yaptırılan tekstil 

ve konfeksiyon işleri ile fason 

ayakkabı ve çanta dikim işleri ve 

fason işlerle ilgili aracılık 

hizmetleri, 

- Yapı denetim hizmeti, 

- Servis taşımacılığı hizmeti, 

- Her türlü baskı ve basım 

hizmeti, 

- İşgücü temin hizmeti, 

- Turistik mağazalara verilen 

müşteri bulma/götürme hizmeti, 

ile ilgili KDV iade alacaklarının 

mahsubunu isteyen mükelleflerin 

5.000 TL’yi aşmayan mahsup 

talepleri vergi inceleme raporu, 

YMM raporu ve teminat 

aranılmaksızın yerine getirilir. 

 

 

Tebliğin (I/C-2.1.3.) bölümü 

kapsamında kısmi tevkifat 

uygulanan; 

- Temizlik, bahçe ve çevre bakım 

hizmetleri, 

- Makine, teçhizat, demirbaş ve 

taşıtlara ait tadil, bakım ve 

onarım hizmetleri, 

- Her türlü yemek servisi ve 

organizasyon hizmetleri, 

- Etüt, plan-proje, danışmanlık, 

denetim ve benzeri hizmetler, 

- Fason olarak yaptırılan tekstil 

ve konfeksiyon işleri ile fason 

ayakkabı ve çanta dikim işleri ve 

fason işlerle ilgili aracılık 

hizmetleri, 

- Yapı denetim hizmeti, 

Taşımacılık hizmetleri  

- Her türlü baskı ve basım 

hizmeti, 

Ticari reklam hizmetleri,” 

- İşgücü temin hizmeti, 

- Turistik mağazalara verilen 

müşteri bulma/götürme hizmeti, 

ile ilgili KDV iade alacaklarının 

mahsubunu isteyen mükelleflerin 

5.000 TL’yi aşmayan mahsup 

talepleri vergi inceleme raporu, 

YMM raporu ve teminat 

aranılmaksızın yerine getirilir. 
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(Değişik paragraf: RG-

15/2/2017-29980) 5.000 TL ve 

üzerindeki mahsuben iade 

talepleri vergi inceleme raporu ile 

yerine getirilir. 

Tebliğin (I/C-2.1.3.) bölümü 

kapsamında tevkifat uygulanan; 

- Yapım işleri ile bu işlerle birlikte 

ifa edilen mühendislik-mimarlık 

ve etüt-proje hizmetleri, 

- Spor kulüplerinin yayın, isim 

hakkı ve reklâm gelirlerine konu 

işlemleri, 

- Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) 

bölümü kapsamındaki hizmetler, 

ile ilgili 5.000TL’yi aşmayan 

mahsuben iade talepleri vergi 

inceleme raporu, YMM raporu ve 

teminat aranılmaksızın yerine 

getirilir. 

(Değişik paragraf: RG-

15/2/2017-29980) 5.000 TL ve 

üzerindeki mahsuben iade 

talepleri vergi inceleme raporu 

veya YMM raporuna göre yerine 

getirilir. İadenin YMM raporu ile 

talep edilmesi ve bu iadenin 

5.000 TL’yi aşan kısmı için 

teminat verilmesi halinde 

mükellefin iade talebi yerine 

getirilir ve teminat, YMM raporu 

sonucuna göre çözülür. 

(Değişik paragraf: RG-

15/2/2017-29980) 5.000 TL ve 

üzerindeki mahsuben iade 

talepleri vergi inceleme raporu ile 

yerine getirilir. 

Tebliğin (I/C-2.1.3.) bölümü 

kapsamında tevkifat uygulanan; 

- Yapım işleri ile bu işlerle birlikte 

ifa edilen mühendislik-mimarlık 

ve etüt-proje hizmetleri, 

- Spor kulüplerinin yayın, isim 

hakkı ve reklâm gelirlerine konu 

işlemleri, 

- Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) 

bölümü kapsamındaki hizmetler, 

ile ilgili 5.000TL’yi aşmayan 

mahsuben iade talepleri vergi 

inceleme raporu, YMM raporu ve 

teminat aranılmaksızın yerine 

getirilir. 

(Değişik paragraf: RG-

15/2/2017-29980) 5.000 TL ve 

üzerindeki mahsuben iade 

talepleri vergi inceleme raporu 

veya YMM raporuna göre yerine 

getirilir. İadenin YMM raporu ile 

talep edilmesi ve bu iadenin 

5.000 TL’yi aşan kısmı için 

teminat verilmesi halinde 

mükellefin iade talebi yerine 

getirilir ve teminat, YMM raporu 

sonucuna göre çözülür. 
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Tebliğin (I/C-2.1.3.) bölümü 

kapsamında tevkifat uygulanan; 

- Külçe metal teslimleri, 

- Bakır, çinko, alüminyum ve 

kurşun ürünlerinin teslimi, 

- Metal, plastik, lastik, kauçuk, 

kâğıt, cam hurda ve (Değişik 

ibare: RG-6/7/2018-30470)(9) 

atıkları ile konfeksiyon 

kırpıntılarının teslimi, 

- Metal, plastik, lastik, kauçuk, 

kâğıt ve cam hurda ve (Değişik 

ibare: RG-6/7/2018-30470)(9) 

atıkları ile konfeksiyon 

kırpıntılarından elde edilen 

hammadde teslimi, 

- Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile 

ham post ve deri teslimi, 

- Ağaç ve orman ürünleri teslimi, 

ile ilgili mahsuben iade talepleri 

miktarına bakılmaksızın vergi 

inceleme raporu, YMM raporu ve 

teminat aranmadan yerine 

getirilir. 

 

Tebliğin (I/C-2.1.3.) bölümü 

kapsamında tevkifat uygulanan; 

- Külçe metal teslimleri, 

- Bakır, çinko, alüminyum ve 

kurşun ürünlerinin teslimi, 

- Metal, plastik, lastik, kauçuk, 

kâğıt, cam hurda ve (Değişik 

ibare: RG-6/7/2018-30470)(9) 

atıkları ile konfeksiyon 

kırpıntılarının teslimi, 

- Metal, plastik, lastik, kauçuk, 

kâğıt ve cam hurda ve (Değişik 

ibare: RG-6/7/2018-30470)(9) 

atıkları ile konfeksiyon 

kırpıntılarından elde edilen 

hammadde teslimi, 

- Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile 

ham post ve deri teslimi, 

- Ağaç ve orman ürünleri teslimi, 

Tebliğin (I/C-2.1.3.3.7.) bölümü 

kapsamındaki teslimler,” 

ile ilgili mahsuben iade talepleri 

miktarına bakılmaksızın vergi 

inceleme raporu, YMM raporu ve 

teminat aranmadan yerine 

getirilir. 

 

2.1.5.2.2. Nakden İade 

Talepleri 

Mükellefin talebi halinde, tevkifat 

uygulaması kapsamına giren 

işlemlerden kaynaklanan iade 

 2.1.5.2.2. Nakden İade 

Talepleri 

Mükellefin talebi halinde, tevkifat 

uygulaması kapsamına giren 

işlemlerden kaynaklanan iade 
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alacaklarının aşağıda her bir 

işlem türüne ilişkin olarak yapılan 

belirlemeler dahilinde nakden 

iadesi mümkündür. 

Tebliğin (I/C-2.1.3.) bölümü 

kapsamında kısmi tevkifat 

uygulanan; 

- Temizlik, bahçe ve çevre bakım 

hizmetleri, 

- Makine, teçhizat, demirbaş ve 

taşıtlara ait tadil, bakım ve 

onarım hizmetleri, 

- Her türlü yemek servisi ve 

organizasyon hizmetleri, 

- Etüt, plan-proje, danışmanlık, 

denetim ve benzeri hizmetler, 

- Fason olarak yaptırılan tekstil 

ve konfeksiyon işleri ile fason 

ayakkabı ve çanta dikim işleri ve 

fason işlerle ilgili aracılık 

hizmetleri, 

- Yapı denetim hizmeti, 

- Servis taşımacılığı hizmeti, 

- Her türlü baskı ve basım 

hizmeti, 

- İşgücü temin hizmeti, 

- Turistik mağazalara verilen 

müşteri bulma/götürme hizmeti, 

ile ilgili nakden iade talepleri 

münhasıran teminat ve/veya 

vergi inceleme raporu ile yerine 

getirilir. 

alacaklarının aşağıda her bir 

işlem türüne ilişkin olarak yapılan 

belirlemeler dahilinde nakden 

iadesi mümkündür. 

Tebliğin (I/C-2.1.3.) bölümü 

kapsamında kısmi tevkifat 

uygulanan; 

 - Temizlik, bahçe ve çevre 

bakım hizmetleri, 

- Makine, teçhizat, demirbaş ve 

taşıtlara ait tadil, bakım ve 

onarım hizmetleri, 

- Her türlü yemek servisi ve 

organizasyon hizmetleri, 

- Etüt, plan-proje, danışmanlık, 

denetim ve benzeri hizmetler, 

- Fason olarak yaptırılan tekstil 

ve konfeksiyon işleri ile fason 

ayakkabı ve çanta dikim işleri ve 

fason işlerle ilgili aracılık 

hizmetleri, 

- Yapı denetim hizmeti, 

Taşımacılık hizmetleri  

- Her türlü baskı ve basım 

hizmeti, 

Ticari reklam hizmetleri,” 

- İşgücü temin hizmeti, 

- Turistik mağazalara verilen 

müşteri bulma/götürme hizmeti, 

ile ilgili KDV iade alacaklarının 

mahsubunu isteyen mükelleflerin 

5.000 TL’yi aşmayan mahsup 



 

  

  

 

 

 

 

   
 

17.02.2021/51-45 

Tebliğin Önceki Hali Değişiklik Metni 
Tebliğin Değişiklik Sonrası  

Hali 

İade talebinin tamamı kadar 

teminat verilmesi halinde 

teminat, münhasıran vergi 

inceleme raporu sonucuna göre 

çözülür. 

Tebliğin (I/C-2.1.3.) bölümü 

kapsamında tevkifat uygulanan; 

- Yapım işleri ile bu işlerle birlikte 

ifa edilen mühendislik-mimarlık 

ve etüt-proje hizmetleri, 

- Spor kulüplerinin yayın, isim 

hakkı ve reklâm gelirlerine konu 

işlemleri, 

- Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) 

bölümü kapsamındaki hizmetler, 

- Külçe metal teslimi, 

- Bakır, çinko, alüminyum ve 

kurşun ürünlerinin teslimi, 

- Metal, plastik, lastik, kauçuk, 

kâğıt, cam hurda ve (Değişik 

ibare: RG-6/7/2018-30470)(9) 

atıkları ile konfeksiyon 

kırpıntılarının teslimi, 

- Metal, plastik, lastik, kauçuk, 

kâğıt ve cam hurda ve (Değişik 

ibare:RG-6/7/2018-30470)(9) 

atıkları ile konfeksiyon 

kırpıntılarından elde edilen 

hammadde teslimi, 

- Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile 

ham post ve deri teslimi, 

- Ağaç ve orman ürünleri teslimi, 

talepleri vergi inceleme raporu, 

YMM raporu ve teminat 

aranılmaksızın yerine getirilir. 

(Değişik paragraf: RG-

15/2/2017-29980) 5.000 TL ve 

üzerindeki mahsuben iade 

talepleri vergi inceleme raporu ile 

yerine getirilir. 

Tebliğin (I/C-2.1.3.) bölümü 

kapsamında tevkifat uygulanan; 

- Yapım işleri ile bu işlerle birlikte 

ifa edilen mühendislik-mimarlık 

ve etüt-proje hizmetleri, 

- Spor kulüplerinin yayın, isim 

hakkı ve reklâm gelirlerine konu 

işlemleri, 

- Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) 

bölümü kapsamındaki hizmetler, 

ile ilgili 5.000TL’yi aşmayan 

mahsuben iade talepleri vergi 

inceleme raporu, YMM raporu ve 

teminat aranılmaksızın yerine 

getirilir. 

(Değişik paragraf: RG-

15/2/2017-29980) 5.000 TL ve 

üzerindeki mahsuben iade 

talepleri vergi inceleme raporu 

veya YMM raporuna göre yerine 

getirilir. İadenin YMM raporu ile 

talep edilmesi ve bu iadenin 

5.000 TL’yi aşan kısmı için 

teminat verilmesi halinde 



 

  

  

 

 

 

 

   
 

17.02.2021/51-46 

Tebliğin Önceki Hali Değişiklik Metni 
Tebliğin Değişiklik Sonrası  

Hali 

ile ilgili 5.000TL’yi aşmayan 

nakden iade talepleri teminat, 

vergi inceleme raporu ve YMM 

raporu aranılmadan yerine 

getirilir. 

5.000TL ve üzerindeki nakden 

iade talepleri ise vergi inceleme 

raporu sonucuna göre veya YMM 

raporu ile yerine getirilir 

5.000TL’yi aşan kısım için 

teminat verilmesi halinde 

teminat, vergi inceleme raporu 

sonucuna göre veya YMM raporu 

ile çözülür. 

 

mükellefin iade talebi yerine 

getirilir ve teminat, YMM raporu 

sonucuna göre çözülür. 

Tebliğin (I/C-2.1.3.) bölümü 

kapsamında tevkifat uygulanan; 

- Külçe metal teslimleri, 

- Bakır, çinko, alüminyum ve 

kurşun ürünlerinin teslimi, 

- Metal, plastik, lastik, kauçuk, 

kâğıt, cam hurda ve (Değişik 

ibare: RG-6/7/2018-30470)(9) 

atıkları ile konfeksiyon 

kırpıntılarının teslimi, 

- Metal, plastik, lastik, kauçuk, 

kâğıt ve cam hurda ve (Değişik 

ibare: RG-6/7/2018-30470)(9) 

atıkları ile konfeksiyon 

kırpıntılarından elde edilen 

hammadde teslimi, 

- Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile 

ham post ve deri teslimi, 

- Ağaç ve orman ürünleri teslimi, 

Tebliğin (I/C-2.1.3.3.7.) bölümü 

kapsamındaki teslimler,” 

 

ile ilgili 5.000TL’yi aşmayan 

nakden iade talepleri teminat, 

vergi inceleme raporu ve YMM 

raporu aranılmadan yerine 

getirilir. 

5.000TL ve üzerindeki nakden 

iade talepleri ise vergi inceleme 



 

  

  

 

 

 

 

   
 

17.02.2021/51-47 

Tebliğin Önceki Hali Değişiklik Metni 
Tebliğin Değişiklik Sonrası  

Hali 

raporu sonucuna göre veya YMM 

raporu ile yerine getirilir 

5.000TL’yi aşan kısım için 

teminat verilmesi halinde 

teminat, vergi inceleme raporu 

sonucuna göre veya YMM raporu 

ile çözülür. 

 

 MADDE 17 – Bu Tebliğ 

yayımı tarihini takip eden 

ay başında yürürlüğe girer. 

 

 

 MADDE 18 – Bu Tebliğ 

hükümlerini Hazine ve 

Maliye Bakanı yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

 

 

 

   
 

17.02.2021/51-48 

Tablo: Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde 

Alınacak Hizmetlerde Uygulanacak Tevkifat Oranları 

 

 

Sözleşmede Öngörülen 

Hizmet  

Hizmeti Bilfiil İfa Eden Alt 

Yükleniciden Yapılacak Tevkifat 

Hizmeti Bilfiil İfa 

Etmeyen Alt 

Yüklenicilerden 

Yapılacak 

Tevkifat Oranı 

Yükleniciden 

Yapılacak 

Tevkifat Oranı  İşlem Türü Oran 

Yer ve Bahçe Bakım 

Hizmetleri 
Temizlik, Çevre ve 

Bahçe Bakım 

Hizmetleri 

(Tebliğin I/C-

2.1.3.2.10. bölümü) 

  

9/10 Tevkifat Yok 5/10 

İlaçlama Hizmetleri 

Çamaşır ve Çamaşırhane 

Hizmetleri 

Temizlik Hizmetleri 

Sterilizasyon ve 

Dezenfeksiyon Hizmetleri 

Atık Yönetimi Hizmetleri 

Hasta Yönlendirme ve 

Refakat/Resepsiyon/Yardım 

Masası/Taşıma Hizmetleri 

İşgücü Temin 

Hizmetleri 

(Tebliğin I/C-2.1.3.2.5. 

bölümü) 

9/10 Tevkifat Yok 5/10 

Güvenlik Hizmetleri 

Otopark Hizmetleri 

Diğer Tıbbi Ekipman Destek 

Hizmeti 

Makine, Teçhizat, 

Demirbaş ve Taşıtlara 

Ait Tadil, Bakım ve 

Onarım Hizmetleri  

(Tebliğin I/C-2.1.3.2.3. 

bölümü) 

Tevkifat 

Yok* 
Tevkifat Yok 5/10 

Mefruşat Hizmeti 

Yemek Hizmeti 

Yemek Servis ve 

Organizasyon 

Hizmetleri (Tebliğin 

I/C-2.1.3.2.4. bölümü) 

Tevkifat 

Yok* 
Tevkifat Yok 5/10 



 

  

  

 

 

 

 

   
 

17.02.2021/51-49 

Sözleşmede Öngörülen 

Hizmet  

Hizmeti Bilfiil İfa Eden Alt 

Yükleniciden Yapılacak Tevkifat 

Hizmeti Bilfiil İfa 

Etmeyen Alt 

Yüklenicilerden 

Yapılacak 

Tevkifat Oranı 

Yükleniciden 

Yapılacak 

Tevkifat Oranı  İşlem Türü Oran 

Olağanüstü Bakım ve 

Onarım Hizmeti 
Yapım İşleri (Tebliğin 

I/C-2.1.3.2.1. bölümü) 
4/10 4/10 4/10 

Bina ve Arazi Hizmetleri 

Laboratuvar Hizmeti 

- 
Tevkifat 

Yok   
Tevkifat Yok  5/10 

Görüntüleme Hizmeti 

Rehabilitasyon Hizmeti 

Ortak Hizmetler Yönetimi 

Hizmeti 

Hastane Bilgi Yönetim 

Hizmeti 

 

 

Saygılarımızla…  
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