
  

08.03.2021 Meslek Ġçi Eğitim ve Mevzuat 
Komisyonu  



◦ KDV tevkifatı uygulaması, teslim veya 
hizmet bedeli üzerinden hesaplanan 
verginin, teslim veya hizmeti 
yapanlar tarafından değil, bu 
iĢlemlere muhatap olanlar tarafından 
kısmen veya tamamen vergi 
sorumlusu sıfatıyla beyan edilip 
ödenmesidir. 
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◦ “Tam tevkifat” iĢlem bedeli üzerinden hesaplanan 
verginin tamamının iĢleme muhatap olan alıcılar 
tarafından beyan edilip ödenmesi;  

 

◦ “kısmi tevkifat” ise hesaplanan verginin Maliye 
Bakanlığınca belirlenen kısmının, iĢleme muhatap 
olan alıcılar tarafından, diğer kısmının ise iĢlemi 
(teslim veya hizmeti) yapan tarafından beyan edilip 
ödenmesidir. 
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◦ Tevkifat, genel bütçeli idareler hariç, tevkifata tabi 
iĢlemin yapıldığı dönemde vergi sorumlularına ait 2 
No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilir. 

 
◦ Bu kapsamda, iĢleme ait fatura veya benzeri belge 

izleyen ay içinde düzenlense dahi sorumlu sıfatıyla 
beyan, iĢlemin vuku bulduğu dönemin beyan süresi 
içinde yapılır. Kısmi tevkifat uygulamasında 
satıcının mükellef sıfatıyla 1 
No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edeceği kısım da 
aynı dönemde beyan edilir. 
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 2 No.lu KDV Beyannamesi sadece tevkifata tabi 
iĢlemlerin olduğu dönemlerde verilir. 

  Gerçek usulde KDV mükellefleri (KDV1 vergi 
türünden mükellef sicilinde kayıtlı olanlar), 
tevkifata tabi tutulan KDV‟nin beyanında 1015B 
Beyanname kodlu KDV2 Beyannamesini,  

 gerçek usulde KDV mükellefiyeti bulunmayanlar 
(Genel bütçeli idareler dıĢındaki kamu kurum ve 
kuruluĢları dahil) ise söz konusu verginin 
beyanında 9015 Beyanname kodlu KDV2 
Beyannamesini kullanırlar. 
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 Kısmi tevkifata tabi iĢlemlerde, iĢlem bedeli 
üzerinden hesaplanan KDV; 

 - Satıcı tarafından beyan edilecek kısmı, takvim 
yılını takip eden takvim yılı aĢılmamak Ģartıyla 
iĢleme ait fatura veya benzeri belgenin defterlere 
kaydedildiği döneme iliĢkin olarak verilmesi 
gereken, 

 - Sorumlu sıfatıyla beyan edilen kısmı ise 2 
No.lu KDV Beyannamesinin verildiği ay içinde 
verilmesi gereken, 

 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu 
yapılır. 
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 Tebliğin (I/C-2.1.3.2) ve (I/C-2.1.3.3) 
bölümleri kapsamındaki iĢlemlerde, iĢlem 
bedeli üzerinden hesaplanan KDV‟nin tamamı 
değil, bu iĢlemler 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. 
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 a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu 
kapsama dahil değildir) 

 b) BelirlenmiĢ alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın): 

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve 
kuruluĢlar, il özel idareleri ve bunların teĢkil ettikleri birlikler, 
belediyelerin teĢkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme 
birlikleri, 

- Yukarıda sayılanlar dıĢındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve 
kuruluĢları, 

- Döner sermayeli kuruluĢlar, 

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢları, 

- Kanunla kurulan veya tüzel kiĢiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, 

- Bankalar, 

- Sigorta ve reasürans Ģirketleri, 

- Sendikalar ve üst kuruluĢları, 
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- Vakıf üniversiteleri, 

- Mobil elektronik haberleĢme iĢletmecileri 

- BüyükĢehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri, 

- Kamu iktisadi teĢebbüsleri (Kamu Ġktisadi KuruluĢları, Ġktisadi 
Devlet TeĢekkülleri), 

- ÖzelleĢtirme kapsamındaki kuruluĢlar, 

- Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluĢlar, 

- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli iĢlemler 
borsaları dahil bütün borsalar, 

- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum 
ve kuruluĢlara ait olan (tek baĢına ya da birlikte) kurum, kuruluĢ 
ve iĢletmeler, 

- Payları Borsa Ġstanbul (BĠST) A.ġ.nde iĢlem gören Ģirketler, 

- Kalkınma ve yatırım ajansları. 
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 Okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile 
hekimliği kurumları, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) 
ayrımı kapsamında değerlendirilmez. 

 BelirlenmiĢ alıcıların birbirlerine karĢı yaptıkları 
teslim ve hizmetlerde (ĢirketleĢenler dahil 
profesyonel spor kulüplerince yapılanlar 
hariç), KDV tevkifatı uygulanmaz. 

 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, 
kurum ve kuruluĢların 
tevkifat uygulaması kapsamındaki alımlarına ait 
bedellerin, genel bütçe ödenekleri dıĢındaki bir 
kaynaktan ödenmesi tevkifat uygulamasına engel 
değildir. 
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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. 
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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. 
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 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. 

 Örnek: KDV mükellefiyeti bulunmayan 
apartman yönetimlerine verilen özel güvenlik 
hizmetlerinde ya da KDV mükellefiyeti 
bulunmayan konut yapı kooperatiflerine 
verilen yapı denetim hizmetlerinde, tevkifat 
uygulanmayacaktır. 
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213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin baĢladığı 
tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, 
mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi 
ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname 
verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen 
mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu 
süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki 
alımlarında tevkifat uygulanmaz. ġu kadar ki, 
iĢleme taraf satıcı mükellefin de mücbir sebep 
kapsamında bulunması halinde, söz konusu 
alımlarda genel hükümler çerçevesinde 
tevkifat uygulamasına devam olunur. 
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2.1.3.2. Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler 

Bu bölümde yer verilen kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlerin tamamı 

"hizmet" mahiyetinde olup, "teslim" mahiyetindeki işlemler bu bölüm 

kapsamına girmemektedir. 

Bu nedenle, bu bölüm kapsamında tevkifat uygulayacak alıcıların tevkifat 

kapsamına giren hizmetlerde kullanılmak üzere piyasadan yapacakları mal 

alımlarında (Tebliğin (I/C-2.1.3.3) bölümü kapsamındaki mallar hariç) 

tevkifat uygulanmayacaktır. 

Ancak, bu bölüm kapsamına giren hizmetleri ifa edenlerin bu amaçla 

kullandıkları mallara ait tutarlar hizmet bedelinden düşülmeyecek; tevkifat, 

kullanılan mallara ait tutarlar da dahil olmak üzere toplam hizmet bedeli 

üzerinden hesaplanan KDV tutarına göre belirlenecektir. 
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 2.1.3.2.1. Yapım ĠĢleri ile Bu ĠĢlerle Birlikte Ġfa Edilen Mühendislik-
Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri 
 

 2.1.3.2.1.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı 
 

 - (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karĢı ifa edilen yapım iĢleri, 
 

 - (I/C-2.1.3.1/a) ayırımında sayılanlara karĢı ifa edilen ve KDV dahil 
bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım iĢleri 
 

 ile bu yapım iĢleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-
proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı 
uygulanır. 
 

 Projenin geniĢlemesi, sözleĢme bedelinin güncellenmesi ve benzeri 
nedenlerle iĢ bedelinin daha sonra 5 milyon TL‟yi aĢması halinde, bu 
durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanır. 
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 2.1.3.2.2. Etüt, Plan-Proje, DanıĢmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler 

 

 2.1.3.2.2.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı 

 

 Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karĢı ifa edilen etüt, plan-proje, danıĢmanlık, 
denetim ve benzeri hizmetlerde alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. 

 

 2.1.3.2.3. Makine, Teçhizat, DemirbaĢ ve TaĢıtlara 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 karĢı ifa edilen makine, teçhizat, demirbaĢ ve 
taĢıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde alıcılar tarafından (7/10) 
oranında KDV tevkifatı uygulanır. 

 

 Otomasyon sisteminin ve bilgisayarların kullanımında gerekli olan iĢletim sistemi yazılımlarına 
iliĢkin olarak verilen değiĢiklik, sorun giderme, yenileme, bakım, güncelleme ve benzeri 
hizmetlere iliĢkin bedel üzerinden hesaplanan KDV‟nin 7/10‟u (A) tarafından tevkifata tabi 
tutulacaktır. 
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 2.1.3.2.3. Makine, Teçhizat, DemirbaĢ ve TaĢıtlara 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 karĢı 
ifa edilen makine, teçhizat, demirbaĢ ve taĢıtlara ait tadil, 
bakım ve onarım hizmetlerinde alıcılar tarafından (7/10) 
oranında KDV tevkifatı uygulanır. 
 

 Otomasyon sisteminin ve bilgisayarların kullanımında 
gerekli olan iĢletim sistemi yazılımlarına iliĢkin olarak 
verilen değiĢiklik, sorun giderme, yenileme, bakım, 
güncelleme ve benzeri hizmetlere iliĢkin bedel üzerinden 
hesaplanan KDV‟nin 7/10‟u (A) tarafından tevkifata tabi 
tutulacaktır. 
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 2.1.3.2.4. Yemek Servis ve Organizasyon 
Hizmetleri 
 

 2.1.3.2.4.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve 
Tevkifat Oranı 
 

 Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında 
sayılanlara karĢı ifa edilen her türlü yemek 
servis ve organizasyon hizmetlerinde alıcılar 
tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı 
uygulanır. 
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 2.1.3.2.5. ĠĢgücü Temin Hizmetleri 
 

 2.1.3.2.5.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve 
Tevkifat Oranı 
 

 Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde 
sayılanlara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili 
iĢlemlerde kullanılan iĢgücünün sağlanması 
Ģeklinde verilen hizmetlerde (iĢgücü temin 
hizmeti alımlarında), alıcılar tarafından (9/10) 
oranında KDV tevkifatı uygulanır. 
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 2.1.3.2.6. Yapı Denetim Hizmetleri 

 

 2.1.3.2.6.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve 
Tevkifat Oranı 

 

 Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde 
sayılanlara verilen yapı denetim 
hizmetlerinde, alıcılar tarafından (9/10) 
oranında KDV tevkifatı uygulanır. 
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 2.1.3.2.7. Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve 
Konfeksiyon ĠĢleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim ĠĢleri 
ve Bu ĠĢlere 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 
iĢleri, fason çanta ve ayakkabı dikim iĢleri 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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 2.1.3.2.7.3. Fason ĠĢlerle Ġlgili Aracılık Hizmetleri 
 

 Fason iĢlerle ilgili aracılık hizmetleri aĢağıdaki açıklamalar çerçevesinde 
tevkifata tabidir. 
 

 Bazı KDV mükellefleri; 
 

 - Fason iĢ yaptıracak olanlara, fason iĢ yapacak iĢletmeleri, 
 

 - Fason iĢ yapacak iĢletmelere, fason iĢ yaptıracak olanları, 
 

 temin etmek suretiyle aracılık hizmeti vermektedir. Bu hizmetlerde aracı 
firmanın fason iĢle ilgili bir sorumluluğu bulunmamakta, sadece tarafları 
bir araya getirmektedir. Bu aracılık hizmetleri bu bölüm kapsamında 
tevkifata tabidir. 
 

 Fason yapılmak üzere alınan iĢin tamamen baĢka firmalara fason olarak 
yaptırılması halinde de her iki aĢamada tevkifat uygulanacaktır. 
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 2.1.3.2.8. Turistik Mağazalara Verilen MüĢteri 
Bulma / Götürme Hizmetleri 
 

 2.1.3.2.8.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve 
Tevkifat Oranı 
 

 Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a) ayrımı 
kapsamındakilere turizm acentesi, rehber ve 
benzerlerince verilen müĢteri bulma 
hizmetlerinde, alıcılar tarafından (9/10) 
oranında KDV tevkifatı uygulanır. 
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2.1.3.2.9. Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve 
Ġsim Hakkı Gelirlerine Konu ĠĢlemleri 
 
2.1.3.2.9.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve 
Tevkifat Oranı 
 
Profesyonel spor kulüplerince (ĢirketleĢenler 
dahil) yapılan, bu Tebliğin (I/C-2.1.3.2.9.2.) 
bölümü kapsamındaki iĢlemlerde, Tebliğin 
(I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde sayılanlar 
tarafından (9/10) 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 
(9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. 
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2.1.3.2.11. TaĢımacılık 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 taĢımacılığı hizmeti 
alımlarında (2/10), servis taĢımacılığı hizmeti 
alımlarında ise (5/10) oranında KDV tevkifatı 
uygulanır. 
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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 
karĢı ifa edilen baskı ve basım hizmetlerinde 
alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı 
uygulanır. 
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2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler 

 

KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna 
ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve 
kuruluĢlar, kanunla kurulan kamu kurum ve 
kuruluĢları, döner sermayeli kuruluĢlar, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢları, bankalar, 
sigorta ve reasürans Ģirketleri, kanunla kurulan 
veya tüzel kiĢiliği 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. 
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Diğer taraftan, sağlık tesislerine yönelik 
sunulan hizmetleri bilfiil ifa etmeyen alt 
yükleniciler tarafından düzenlenecek 
faturalarda (yapım iĢleri hariç) tevkifat 
uygulanmayacaktır. Ancak, yüklenici firma 
tarafından alt yükleniciler aracılığıyla 
temin edilen ve Sağlık Bakanlığına sunulan 
hizmetlere iliĢkin Sağlık Bakanlığı tarafından 
Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü kapsamında 
(5/10) oranında [yapım iĢlerinde (4/10) 
oranında] KDV tevkifatı yapılması 
gerekmektedir. 
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Söz konusu hizmetlerin, alt yüklenicilerden 
temin edilmeksizin doğrudan yüklenici firma 
tarafından Sağlık Bakanlığına sunulması 
halinde, aĢağıdaki tabloda bu hizmetlere 
karĢılık gelen iĢlem türleri dikkate alınarak 
(iĢlem türü sütununda iĢlem türü 
belirlenmeyenler için Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) 
bölümü kapsamında 5/10 oranında) tevkifat 
uygulanacaktır: 
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Bu durumda, hizmeti bilfiil ifa eden (C) firması 
tarafından aracı (B) firmasına sunulan güvenlik 
hizmetinin, yukarıdaki tabloya göre “ĠĢgücü 
Temin Hizmetleri” kapsamında 
değerlendirilmesi gerektiğinden, Tebliğin (I/C-
2.1.3.2.5.) bölümünde yer alan Ģartların 
sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın, bu 
hizmete iliĢkin aracı (B) firması tarafından 
(9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. 
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Aracı konumundaki (B) firması tarafından 
yüklenici (A) firması adına düzenlenecek 
faturada tevkifat uygulanmayacaktır. Yüklenici 
(A) firması tarafından Sağlık Bakanlığına 
düzenlenecek faturada ise Tebliğin (I/C-
2.1.3.2.13.) bölümü uyarınca (5/10) oranında 
tevkifat uygulanacaktır. 
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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. 
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2.1.3.3. Kısmi Tevkifat Uygulanacak Teslimler 

 

2.1.3.3.1. Külçe Metal Teslimleri 

 

2.1.3.3.1.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve 
Tevkifat Oranı 

 

Tebliğin (I/C-2.1.3.3.1.2.) bölümünde 
belirtilen külçe metallerin Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a 
ve b) bölümlerinde sayılanlara tesliminde, (7/10) 
oranında KDV tevkifatı uygulanır. 
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2.1.3.3.2. Bakır, Çinko, Alüminyum ve KurĢun 
Ürünlerinin Teslimi 

 

2.1.3.3.2.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve 
Tevkifat Oranı 

 

Bakır ve alaĢımlarından, çinko ve alaĢımlarından, 
alüminyum ve alaĢımlarından, kurĢun ve 
alaĢımlarından mamul, Tebliğin (I/C-2.1.3.3.2.2.) 
bölümünde belirtilen ürünlerin, Tebliğin (I/C-
2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde sayılanlara 
tesliminde, (7/10) oranında KDV tevkifatı 
uygulanır. 
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2.1.3.3.3. Hurda ve Atık Teslimi 
 
2.1.3.3.3.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı 
 
Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları ile 
konfeksiyon kırpıntılarının teslimi 3065 sayılı Kanunun 
(17/4-g) maddesi gereğince KDV‟den müstesnadır. Ancak, 
bu malların teslimi ile ilgili olarak aynı Kanunun (18/1) inci 
maddesine göre istisnadan vazgeçilmesi mümkündür. 
 
Ġstisnadan vazgeçenlerin metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, 
cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarının 
tesliminde, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümü 
kapsamındaki alıcılar tarafından (7/10) 
oranında KDV tevkifatı uygulanır. 
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2.1.3.3.4. Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, 
Cam Hurda ve Atıkları ile Konfeksiyon 
Kırpıntılarından Elde Edilen Hammadde Teslimi 
 
2.1.3.3.4.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat 
Oranı 
 
KDV mükellefleri tarafından Tebliğin (I/C-2.1.3.3.4.2.) 
bölümünde belirtilen ürünlerin, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a 
ve b)bölümünde sayılanlara tesliminde, (9/10) 
oranında KDV tevkifatı uygulanır. 
 
Söz konusu ürünlerin teslimleri, 3065 sayılı Kanunun 
(17/4-g) maddesi kapsamında olmayıp, genel oranda 
(%18) KDV‟ye tabi bulunmaktadır. 
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2.1.3.3.5. Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham 
Post ve Deri Teslimleri 
 
2.1.3.3.5.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve 
Tevkifat Oranı 
 
KDV mükellefleri tarafından Tebliğin (I/C-
2.1.3.3.5.2.) bölümünde belirtilen malların, 
Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde 
sayılanlara tesliminde, (9/10) 
oranında KDV tevkifatı uygulanır. 
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2.1.3.3.6. Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi 

 

2.1.3.3.6.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve 
Tevkifat Oranı 

 

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde 
sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.3.6.2) 
bölümünde belirtilen ürün, artık, talaĢ ve 
kırpıntı alımlarında (5/10) 
oranında KDV tevkifatı uygulanır. 
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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. 
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 YÜK TAġIMACILIĞI ĠġLEMLERĠNDE KDV TEVKĠFATI 
   
 Bu kapsama yük taĢımacılığı hizmeti alımları 

(kargo iĢletmeciliği yetki belgesi sahibi 
mükellefler tarafından yapılan kargo taĢıma iĢleri 
hariç) girmektedir. 

 TaĢımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu 
iĢi bizzat ifa etmeyip bir baĢka firmaya 
devretmesi durumunda, taĢımacılık hizmetini 
alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmaz. 
Ancak taĢımacılık hizmetini yüklenen firma 
tarafından, taĢımacılık hizmetini fiilen ifa eden 
firmadan alınan hizmet için 2/10 oranında  KDV 
tevkifatı uygulanır. 
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 ÖRNEK 1: ABCLojistik TaĢımacılık Ltd.ġti. XYZ Ticaret 
A.ġ.nin satın almıĢ olduğu malları Ģirketin deposuna 
taĢımak üzere 10.000 TL+KDV  bedelle sözleĢme 
imzalamıĢtır. Bu durumda nakliyeci Ģirketin düzenleyeceği 
fatura aĢağıdaki Ģekilde olacaktır. 

  NAKLĠYE HĠZMET BEDELĠ                                : 10.000 TL 
HESAPLANAN KDV (%18)                               :   1.800 TL 
 TOPLAM TUTAR                                              . 11.800 TL 
    TEVKĠFATA TABĠ MATRAH                             : 10.000 TL 
    HESAPLANAN KDV TEVKĠFATI (2/10)         :        360 TL 
     ÖDENECEK TUTAR                                          :  11.440 TL 
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 ÖRNEK 2   :    Yukarıdaki örnekte ABC Lojistik 
TaĢımacılık Ltd.ġti.sözleĢme gereği üstlendiği 
taĢıma iĢini fiilen kendisi yapmayıp  DEF Nakliyat 
Ltd.ġti.‟ne yaptırmak üzere anlaĢmıĢtır.Bu 
durumda nakliye iĢini fiilen yapan DEF nakliyat‟ın 
ABC Lojistik firmasına düzenleyeceği fatura 2/10 
tevkifatlı fatura olacaktır. 

                          ABC Lojistik ise XYZ ticaret 
A.ġ‟ne düzenleyeceği nakliye hizmeti faturasında 
tevkifat sözkonusu olmayacaktır…. 
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 ÖRNEK 3 : C DENĠZCĠLĠK NAKĠYAT A.ġ. firması müĢterisi TRADE A.ġ.  
firmasının ihracat yükünü taĢıman üzere A LOJĠSTĠK A.ġ. firmasıyla 
anlaĢmıĢtır .A LOJĠSTĠK  firması yükü kendi araçları ile taĢıdığı takdirde,C 
DENĠZCĠLĠK NAKĠYAT A.ġ firmasına düzenleyeceği fatura 2/10 oranında 
KDV tevkifatlı fatura olacaktır. 

 C DENĠZCĠLĠK NAKĠYAT A.ġ de müĢterisi olan TRADE A.ġ.  firmasına 
nakliye faturasını tevkifat iĢlemi olmadan düzenleyecektir 

   
 A LOJĠSTĠK  firması  yükü kendisi taĢımayıp B NAKLĠYAT LTD ġTĠ 

firmasına taĢıma iĢini vermiĢtir. Bu durumda fatura iĢlemi aĢağıdaki 
Ģekilde olacaktır. 

 B NAKLĠYAT firması fiilen nakliye iĢini yapan olduğu için A LOJĠSTĠK A.ġ 
firmasına düzenleyeceği fatura 2/10 oranında tevkifatlı fatura olacaktır. 

 A LOJĠSTĠK A.ġ ise ; C DENĠZCĠLĠK NAKĠYAT A.ġ‟ne düzenleyeceği fatura 
hizmetin tabi olduğu KDV oranı ( %18) uygulanmak suretiyle tevkifatsız 
olarak düzenlenecektir. 

 C DENĠZCĠLĠK NAKĠYAT A.ġ de müĢterisi olan TRADE A.ġ.  firmasına 
nakliye faturasını tevkifat iĢlemi olmadan düzenleyecektir.  

 Konuyu resimle de anlatacak olursak ; 
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 ÖRNEK 4:  XXYZ Sigorta Ģirketi düzenlemiĢ 
olduğu araç kasko poliçesi ile sigortalamıĢ 
olduğu bir aracı  yapmıĢ olduğu kaza 
nedeniyle kurtarıcı araç ile taĢıma iĢlemini 
yetkili servisine götürülmek üzere  TR 
TAġIMACILIK Ģirketine vermiĢtir. TaĢımacılık 
Ģirketi bu taĢıma iĢi için düzenleyeceği 
faturada  tebliğdeki son değiĢiklik uyarınca 
sigorta Ģirketleri de belirlenmiĢ alıcılar 
bölümüne eklendiğinden 2/10 oranında KDV 
tevkifatı uygulayacaktır. 
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 ÖRNEK 5: ABC PAZARLAMA A.ġ. firması HIZ 
Paz. Ltd.ġti. müĢterisine  satmıĢ olduğu 
ürünleri kendi araçları ile adreslerine teslim 
olarak satmakta ve bu taĢıma için ayrıca 
faturada nakliye ücreti talep etmektedir.Bu tür 
iĢlemlerde düzenlenecek faturada nakliye 
ücreti ayrı satır olarak belirtilecek  nakliye 
ücreti için KDV tevkifatı yapılacaktır. 

 Ancak nakliye ücreti mal bedelinin içinde 
olarak satıĢ yapılmıĢ ise tevkifat söz konusu 
olmayacaktır. 
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Satılan Mal Tutarı        25.000,00    
Nakliye Bedeli              3.000,00   
 Mal KDV Oranı                   8,00    
Nakliye KDV Oranı             18,00   
Mal Bedeli             25.000,00    
KDV                 2.000,00   
 Ara Toplam             27.000,00    
Nakliye Bedeli       3.000,00  
Hesaplanan KDV %18                  540,00  
Tevkifat Oranı  2/10  
Alıcı tarafından Tevkif Edilecek KDV        108,00  
Tevkifat Dahil Toplam Tutar                 3.540,00 
 Tevkifat Hariç Toplam Tutar                3.432,00 
 Toplam Tutar                                     30.432,00  
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 HURDA VE ATIK TESLĠMLERĠNDE KDV ĠSTĠSNASI VE 
TEVKĠFATI 

   
 2.1.3.3.3. Hurda ve Atık Teslimi 
 2.1.3.3.3.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı 
 Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve 

atıklarının teslimi 3065 sayılı Kanunun (17/4-g) maddesi 
gereğince KDV‟den müstesnadır. Ancak, bu malların 
teslimi ile ilgili olarak aynı Kanunun (18/1) inci maddesine 
göre istisnadan vazgeçilmesi mümkündür. 

 Ġstisnadan vazgeçenlerin metal, plastik, lastik, kauçuk, 
kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesliminde, Tebliğin (I/C-
2.1.3.1/a ve b) bölümü kapsamındaki alıcılar tarafından 
(5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. 
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 HURDA KAVRAMI 
her türlü metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam 
hurdasını, bunların hurda halindeki karıĢımlarını, aynen 
veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun 
olarak kullanılamayacak haldeki metal, plastik, lastik, 
kauçuk, kâğıt ve cam karakterli her türlü ham, yarı 
mamul ile mamul maddeyi ifade etmektedir. 
Tamir ve bakımdan sonra aynı amaçla kullanılması 
mümkün olan kullanılmıĢ metal, plastik, lastik, kauçuk, 
kâğıt ve cam esaslı eĢya teslimlerinde tevkifat (DeğiĢik 
ibare:RG-21/5/2016-29718) uygulanmaz. 
Alıcı ve satıcı isterlerse yukarıda belirtilen Ģekilde 
istisnadan vazgeçebilir ve belirtilen oranda tevkifat 
uygulanmak suretiyle teslim gerçekleĢtirebilirler. 
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 METAL, PLASTĠK, LASTĠK, KAUÇUK, KÂĞIT, CAM 
HURDA VE ATIKLARINDAN ELDE 
EDĠLENHAMMADDE TESLĠMĠ 

 Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve 
atıklarının çeĢitli iĢlemlerden geçirilip iĢlenmesi 
sonucunda elde edilen ve genellikle hurda ve atık 
niteliklerini kaybederek metal, plastik, lastik, 
kauçuk, kâğıt ve cam esaslı malzeme imalatında 
hammadde olarak kullanılan mamul niteliğindeki 
kırık, çapak, toz, granül ve benzeri ürünlerin 
teslimi tevkifat uygulaması kapsamındadır. 

 Söz konusu ürünlerin teslimleri, 3065 sayılı 
Kanunun (17/4-g) maddesi kapsamında olmayıp, 
genel oranda (%18) KDV‟ye tabi bulunmaktadır 
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 KDV mükellefi olanlar ve belirlenmiĢ alıcılara yapılan 
bu tür teslimler 9/10 oranında tevkifata tabidir. 

   
 ÖRNEK 1-  :  PVC Pencere üreticisi ABC Ltd.ġti. yaptığı 

üretim sonucunda oluĢan 1.000 KG  plastik hurda 
atıklarını 5.000 TL bedel ile  XYZ Ltd Ģti.‟ne 17/4-g 
kapsamında satmıĢtır.Bu durumda istisna kapsamında 
teslim gerçekleĢtiğinden tevkifat sözkonusu 
olmayacaktır.Satın aldığı hurda atıkları kendi üretim 
iĢletmesinde iĢleyerek tekrardan PVC hammadde 
üretimde kullanan XYZ Ltd. ġti.bu üretimden elde 
ettiği mamül statüsündeki hammaddelerin tesliminde 
9/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır 
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 ÖRNEK 2:  PP Ġplik üreticisi ALSIHA TEKSTĠL 
A.ġ.üretimde kullanmak üzere temin ettiği 
20.000 Kg.PP granülün depolanması sırasında 
oluĢan kaza sonucu 1.000 KG hammaddesi ilk 
üretimde kullanılmaz Ģekilde hasarlı hale 
gelmiĢtir. Hasarlı hammadde  DEF Geri dönüĢüm 
firmasına 10.000 TL bedelle satmıĢtır. Bu 
durumda hasarlı hammadde aynı amaçla 
kullanılablir halde olduğundan istisnaya tabi 
olmayıp satıcı tarafından düzenlenecek faturada 
5/10 oranında tevkifat ugulancaktır 
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2.1.3.4.1.Tevkifat Uygulamasında Sınır 
 Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren 

her bir iĢlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL‟yi 
aĢmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata 
tabi tutulmaz. Sınırın aĢılması halinde ise 
tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır. 

 Tespit edilen tutarı aĢan 
iĢlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan 
kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamaz, 
aynı iĢleme ait bedellerin toplamı dikkate 
alınarak bu sınırın aĢılması halinde tevkifat 
yapılır. 
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 2.1.3.4.2. Belge Düzeni 

 Tevkifata tabi iĢlemler dolayısıyla satıcılar 
tarafından düzenlenecek belgelerde; “ĠĢlem 
Bedeli”, “Hesaplanan KDV”, “Tevkifat Oranı”, 
“Alıcı Tarafından Tevkif Edilecek KDV Tutarı”, 
“Tevkifat Dahil Toplam Tutar” ve “Tevkifattan 
Sonra Tahsil Edilmesi Gereken Toplam Bedel 
(Tevkifat Hariç Toplam Tutar)” ayrıca 
gösterilir. 
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Örnek: KDV hariç 3.000 TL tutarındaki (% 18) 
oranında KDV‟ye tabi bir iĢlem (5/10) oranında 
KDV tevkifatına tabidir. Bu iĢleme ait fatura 
aĢağıdaki Ģekilde düzenlenecektir: 

 

ĠĢlem Bedeli    : 3.000 TL 

Hesaplanan KDV    : 540 TL 

Tevkifat Oranı    : 5/10 

Alıcı tarafından Tevkif Edilecek KDV: 270 TL 

Tevkifat Dahil Toplam Tutar  : 3.540 TL 

Tevkifat Hariç Toplam Tutar  : 3.270 TL 

Yalnız ÜçbinikiyüzyetmiĢTL dir. 
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 2.1.5. Tevkifata Tabi ĠĢlemlerde KDV Ġadesi 

 Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade 
taleplerinin aĢağıda belirlenen usul ve esaslar 
çerçevesinde yerine getirilmesi uygun görülmüĢtür. 

 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 etmiĢ olması, alıcının da yaptığı tevkifatla 
ilgili 2 No.lu KDV Beyannamesini vergi dairesine 
vermiĢ olması zorunludur. 

 Ġade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 
2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve 
tahakkuk ettirilen KDV‟nin ödenmiĢ olması Ģarttır. 
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1- „KĠġĠSEL VERĠ‟ NEDĠR? 

 6698 sayılı KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu‟na 
göre kiĢisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir 
gerçek kiĢiye iliĢkin her türlü bilgidir:  

• Ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri  

• Ailevi, sosyal, ekonomik geçmiĢ  

• TC kimlik no, telefon numarası,  

• ÖzgeçmiĢ bilgileri, • Fotoğraf, görüntü, ses 
kayıtları  

• Parmak izi, avuç içi ya da yüz tarama sistem izi 
vs.  
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2- „ÖZEL NĠTELĠKLĠ KĠġĠSEL VERĠ‟ NE DEMEKTĠR? 
KiĢilerin diğer bilgilerine nazaran daha yüksek bir 
korumaya tabi kılınan;  

• ırk, etnik köken, siyasi düĢünce, felsefi inanç, 
din, mezhep veya diğer inançlar,  

• kılık ve kıyafeti,  

• dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,  

• sağlığı ve cinsel hayatı,  

• ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili 
verileri,  

• biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kiĢisel 
veridir. 
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„VERĠ SORUMLUSU‟ KĠMDĠR?  

KiĢisel verilerin iĢleme amaçlarını ve vasıtalarını 
belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından 
ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya 
tüzel kiĢi veri sorumlusudur. Kurumlarda veri 
sorumlusu tüzel kiĢiliğin kendisidir. 

 Örneğin hekimler tarafından kurulan Ģirketler 
açısından veri sorumlusu hekim değil, Ģirketin 
tüzel kiĢiliğidir. Muayenehanesinde çalıĢan 
hekimler açısından ise hekim doğrudan veri 
sorumlusudur 
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VERĠ SORUMLULARI SĠCĠL BĠLGĠ SĠSTEMĠ (VERBĠS) 
NEDĠR?  

VERBĠS, veri sorumluları ile veri sorumlularının 
irtibat kiĢilerinin ve iĢlenen verilere iliĢkin 
kategorik bilgilerin kaydedileceği bir sicildir. 
Veri sorumluları, KiĢisel Verileri Koruma Kurulu 
tarafından belirlenen süreden önce bu sicile 
kaydolmak zorundadır. Sicile kayıt ücretsizdir.  
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Verbis Sorumlusu Yükümlülükleri 
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VERBĠS‟E KAYIT ĠÇĠN SON TARĠH NEDĠR? 
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ÇalıĢan sayısına bakılmaksızın, ana faaliyet konusu özel nitelikli 
veri iĢleme olan gerçek ve tüzel kiĢiler; 
 
-Hastaneler 
-Eczaneler 
 
-Doktorlar 
 
-DiĢ Poliklinikleri 
 
-Görüntülüme Merkezleri 
 
-Laboratuvarlar 
 
-Diyaliz Merkezleri, 
 
-Sağlık KuruluĢları vb. 
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KAYIT OLMAMANIN YAPTIRIMI NEDĠR? 
VERBĠS‟e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine 
getirmeyenler hakkında, 2021 yılı için 

39.337,22-1.966.861,00-TL arasında idari para cezası 
verilecektir. 

Diğer yaptırımlar da Ģöyledir: 

• Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi: 
9.834,00-196.686,00-TL 

• Veri güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi: 
29.503,00–1.966.861,00-TL 

• Kurul kararlarının yerine getirilmemesi: 49.171.53-
1.966.861,00-TL 
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UYUM ĠÇĠN YAPILMASI GEREKEN/ÖNERĠLEN DĠĞER ĠġLEMLER NELERDĠR? 
• ÇalıĢanlar ile ilgili sözleĢmeler gözden geçirilmeli, çalıĢanlar kiĢisel verileri koruma 
mevzuatı kapsamında yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmeli ve eğitim 
verilmelidir. 
 
• KiĢisel verilerin saklandığı bilgi iĢlem sistemleri dıĢarıdan müdahalelere karĢı 
korumalı hale getirilmeli, bu konuda teknik önlemler alınmalı, yetkisiz kiĢilerin 
giriĢleri önlenmelidir. 
 
• KiĢisel verilerin saklandığı fiziki ortamlara (arĢiv) yetkisiz kiĢilerin eriĢimi 
engellenmelidir. 
 
• Varsa WEB sitesinin mevzuata uygunluğu denetlenmeli, çerez ve gizlilik politikası 
hazırlanmalıdır. 
 
• Sosyal medya hesapları kiĢisel verileri koruma mevzuatına uygun hale 
getirilmelidir. 
 
• Muayenehanelerin giriĢ ve bekleme alanlarında güvenlik kamerası varsa bu konuya 
iliĢkin bilgilendirme metinleri ve tabelalar hazırlanmalıdır. 
• KiĢisel veri saklama ve imha politikası hazırlanmalıdır 
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UYUM ĠÇĠN YAPILMASI GEREKEN/ÖNERĠLEN 
DĠĞER ĠġLEMLER NELERDĠR?  

•https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2030/Rehberl
er 

31/01/2018 tarihli ve 2018/10 sayılı Karar 
(Özel nitelikli kiĢisel verilere yönelik yeterli 
önlemler) 
https://kisiselveri.saglik.gov.tr/TR,55774/31012018-tarihli-ve-
201810-sayili-karar-ozel-nitelikli-kisisel-verilere-yonelik-yeterli-
onlemler.html 

 

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2030/Rehberler
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