
3.4.1.2. Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir iĢlemin KDV dahil bedeli 1.000 ¨’yi aĢmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi 

tutulmayacaktır.

KDV TEVKĠFATINA TABĠ HĠZMET

Tevkifa

t 

Oranı

Mevzuat

117 nolu KDV Tevkifat 

Genel Tebliği

3.2.1. YAPIM ĠġLERĠ ĠLE BU ĠġLERLE BĠRLĠKTE ĠFA EDĠLEN MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK VE ETÜT-PROJE HĠZMETLERĠ

.-Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleĢme ve 

enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, dekapaj, taĢkın koruma ve benzerlerine iliĢkin her türlü inĢaat iĢleri.

-Yukarıda sayılan yapılar ve inĢaat iĢleri ile ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ısıtma-soğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ıĢık sistemi, 

tamamlama, (boya badana dahil) her türlü bakım-onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme, dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, 

demontaj ve benzeri iĢler. (Bu iĢler, yukarıda belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte inĢaat iĢinden sonra veya inĢaat iĢinden bağımsız olarak 

yapılmaları halinde de bu kapsamda tevkifata tabi tutulur.)

-Yapım iĢleri ile birlikte ifa edilen; mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dahil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar 

planı hazırlama ve benzeri hizmetler. Bu hizmetler yapım iĢlerinden ayrı ve bağımsız olarak verildiği takdirde Tebliğin (3.2.2.) bölümü kapsamında 

değerlendirilir.

3.2.2. ETÜT, PLAN-PROJE, DANIġMANLIK, DENETĠM VE BENZERĠ HĠZMETLER

.-Piyasa etüt-araĢtırma,

- Ekspertiz,

- Plan-proje,

- Teknik, ekonomik, mali ve hukuki alanda sunulan danıĢmanlık, müĢavirlik, denetim

ve benzeri hizmetler girmektedir.

Yapım iĢlerinden bağımsız ve ayrı olarak verilen mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dahil), kadastro, imar uygulama, her 

ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler bu bölüm kapsamında değerlendirilecektir.

- Herhangi bir teslim ya da hizmet kapsamında veya bu teslim ya da hizmetin devamı niteliğinde verilmek ve bedeli ayrıca belirlenmek kaydıyla eğitim 

hizmetleri danıĢmanlık hizmeti kapsamında değerlendirilecektir.

-Avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) 

verdikleri hizmetler prensip olarak tevkifat kapsamına girmemektedir. Avukatların verdikleri danıĢmanlık hizmetleri ise tevkifata tabidir.

Avukatlarla yapılan sözleĢmede avukatlık ve danıĢmanlık hizmetleri birlikte yer alıyorsa, bu iki unsur ayrı ayrı ücretlendirilmediği takdirde, toplam 

sözleĢme bedeli üzerinden tevkifat uygulanacaktır.

Uluslararası gözetim Ģirketleri tarafından ifa edilen gözetim hizmetleri ile araç, makine, teçhizat ve benzerlerinin kalite kontrol ve test edilmesine iliĢkin 

hizmet alımları da tevkifata tabidir.

Ancak, yazılı ve görsel medya takip hizmetleri ile ilan, reklâm ve benzeri hizmetler danıĢmanlık ve denetim hizmetleri kapsamında 
3.2.3. MAKĠNE, TEÇHĠZAT, DEMĠRBAġ VE TAġITLARA AĠT TADĠL, BAKIM VE ONARIM HĠZMETLERĠ
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.-Tebliğin (3.1.2/b) ayırımında sayılanlara ait veya bunlara tahsis edilen ve faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan makine, teçhizat, demirbaĢ ve 

taĢıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri tevkifat kapsamındadır.

-Isıtma-soğutma sistemleri, havalandırma sistemi, ses sistemi, görüntü sistemi, ıĢık sistemi, asansör ve benzerlerine yönelik bakım ve onarım hizmetleri bu 

bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır. Bunların ilk yapımı veya tamamen yenilenmesi ise Tebliğin (3.2.1.) bölümü kapsamında tevkifata tabi 

olacaktır.

-3.2.3.2.3. Makine, teçhizat, demirbaĢ ve taĢıtların bakım hizmetleri, bunların kendinden beklenen iĢlevleri sağlamak için belli aralıklarla veya gerektiği 

zaman yapılan faaliyetlerdir. Bu hizmet sırasında bakımı yapılan eĢyanın belli aksam ve parçalarının değiĢtirilmesi de hizmetin ayrılmaz bir parçasıdır.

Makine, teçhizat, demirbaĢ ve taĢıtların onarımı ise bozulmuĢ, eskimiĢ araçların kullanılabilir hale getirilmesinden ibarettir. Bakım hizmetinde olduğu 

gibi onarım hizmetinde de onarılan Ģeye ait bazı parçaların değiĢtirilmesi iĢin tabii bir sonucudur.

Dolayısıyla, makine, teçhizat, demirbaĢ ve taĢıtlara ait bakım ve onarım hizmetlerinin yalnızca iĢçilik 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.

3.2.4. YEMEK SERVĠS VE ORGANĠZASYON HĠZMETLERĠ

.-Yemek servis hizmetleri; Tebliğin (3.1.2/b) ayrımında sayılan idare, kurum ve kuruluĢların personel, öğrenci, hasta, müĢteri, misafir, yolcu sıfatı taĢıyan 

kiĢilerin yemek ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla yapacakları hizmet alımlarını kapsamaktadır.

-Yemeğin, tevkifat yapmakla sorumlu idare, kurum veya kuruluĢlara ait bir yerde hazırlanması (piĢirilmesi) veya tüketilmeye hazır halde temin edilmesi 

tevkifat uygulanmasına engel değildir.

-Tebliğin (3.1.2/b) ayrımında sayılan idare, kurum ve kuruluĢların konser, fuar, kutlama, parti, kokteyl, davet, kongre, seminer, panel, tanıtım ve benzeri 

hizmet alımları bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır.

3.2.5. ĠġGÜCÜ TEMĠN HĠZMETLERĠ

Gerçek veya tüzel kiĢiler faaliyetlerinin yürütülmesine iliĢkin olarak ihtiyaç duydukları iĢgücünü kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde 

hizmet erbabı çalıĢtırarak temin etmek yerine, alt iĢverenlerden veya bu alanda ya da baĢka alanlarda faaliyette bulunan diğer kiĢi, kurum, kuruluĢ veya 

organizasyonlardan temin etmektedirler.

-Bu tür hizmetler, esas itibariyle, temin edilen elemanların, hizmeti alan iĢletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıĢtırılabilmesinin mümkün 

bulunduğu durumlarda tevkifat kapsamına girmektedir.

-Bu Ģekilde ortaya çıkan hizmetlerde aĢağıdaki Ģartların varlığı halinde tevkifat uygulanacaktır.

-Temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması gerekmektedir.

- Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara verilen özel güvenlik ve koruma hizmetleri de iĢgücü temin hizmeti kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır.

-Buna göre, güvenlik hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren iĢletmeler tarafından verilen;

-sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma tehditlerine karĢı caydırıcı ön tedbirleri alma,

tesis, alan, alıĢ-veriĢ merkezi, bina, nakil vasıtaları, konut, iĢyeri, etkinlik, gösteri, toplantı, kutlama, tören, müsabaka, organizasyon ve benzerlerinin 

güvenliğini sağlama,

-arama ve kurtarma, özel eğitimli Ģoför

-güvenlik sistemi oluĢturma ve izleme, giriĢ çıkıĢ kontrolü, güvenlik etütleri hazırlama, personel güvenlik tahkikatları yapma, araĢtırma, koruma,

güvenlik ve korumaya yönelik eğitim ve danıĢmanlık,

değerli evrak, nakit, koleksiyon, maden ve eĢya gibi kıymetlerin bir yerden baĢka bir yere transferi,

-ikaz-ihbar, alarm izleme,

ve benzeri tüm hizmetler iĢgücü temin hizmeti kapsamında tevkifata tabi olacaktır.

Yalnızca özel güvenlik sistemlerinin kurulması bu kapsamda tevkifata tabi değildir. Ancak bu kurulumun Tebliğin (3.2.1.) bölümünde açıklanan yapım 

iĢlerinin özelliklerini taĢıması halinde, bu kapsamda tevkifat uygulanacaktır.

3.2.6. YAPI DENETĠM HĠZMETLERĠ
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.-Tevkifatın kapsamını, yapı denetim firmalarınca verilen yapı denetim hizmetleri oluĢturmaktadır. Su yapıları denetim hizmeti ve benzeri hizmetler de 

bu kapsamda değerlendirilecektir.

3.2.10. TEMĠZLĠK, ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HĠZMETLERĠ

Temizlik hizmetleri sektörünün yaygın olarak sunduğu hizmetler;

- bina temizliği,

- sokak temizliği,

- sağlık kuruluĢlarının hijyenik temizliği ve hastane atıklarının toplanması ve imhası,

- çöp toplama ve toplanan çöplerin imhası,

- park ve bahçeler ile mezarlık alanlarının temizliği,

- haĢere mücadelesi,

- demiryolu ve kara nakil vasıtalarının temizliği

ve benzeri iĢlerden oluĢmakta olup, bu iĢler tevkifat uygulaması kapsamındadır.

Bina temizliğine; binaların müĢtemilat ve eklentileri dahil iç ve dıĢ cephesinin temizliği ile her türlü mefruĢatının (halı, perde, koltuk, süs eĢyası vb.) bina 

içinde veya dıĢında yaptırılan temizliği dahildir.

Ayrıca havlu, çarĢaf, elbise, çamaĢır gibi eĢyaların temizlettirilmesi veya yıkattırılması da temizlik hizmetleri kapsamında tevkifata tabi olacaktır.

Ancak, temizlik iĢlerinde kullanılacak deterjan, süpürge gibi alet-edevat ve sarf malzemelerinin satın alınması sırasında tevkifat uygulanmayacaktır.

3.2.11. SERVĠS TAġIMACILIĞI HĠZMETĠ

Bu bölüm kapsamına, personel, öğrenci, müĢteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taĢınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine 

iliĢkin olarak yaptıkları taĢımacılık hizmeti alımları girmektedir.

Söz konusu hizmetin, tahsis edilmiĢ özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması tevkifat uygulaması kapsamında iĢlem tesisine engel değildir.

3.2.12. HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HĠZMETLERĠ

Sorumlu tayin edilenlere verilen; kitap, ansiklopedi, risale, dergi, broĢür, gazete, bülten, basılı kağıt, katalog, afiĢ, poster, dosya, klasör, matbu evrak, 

makbuz, kartvizit, antetli kağıt, zarf, bloknot, defter, ajanda, takvim, her çeĢit belge ve sertifika, davetiye, mesaj ve tebrik kartı, etiket, ambalaj, test gibi 

süreli veya süresiz yayınlar ile diğer ürünlerin her türlü (cd, vcd, dvd gibi baskılar dâhil) baskı ve basımı hizmeti ile bunların veya sorumlu tayin edilenler 

tarafından kullanılan her çeĢit evrakın ciltlenmesine iliĢkin hizmetler bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır.

Üretimde kullanılacak kâğıt, boya ve benzeri ham ve yardımcı maddelerin sipariĢi veren alıcı tarafından temin edilmesi veya edilmemesi tevkifat 

uygulamasına engel değildir.

Ayrıca, söz konusu iĢlemler hizmet niteliğinde olduğundan, baskısı yapılmıĢ ve piyasada satıĢa sunulmuĢ hazır haldeki ürünlerin doğrudan alımında 

tevkifat uygulanmayacaktır. Bu kapsamda, hizmetin veya faaliyetin gerektirdiği kırtasiye, basılı kağıt, defter ve benzeri malların alımı bu bölüm 

kapsamında değerlendirilmeyecektir.

3.2.13. YUKARIDA BELĠRLENENLER DIġINDAKĠ HĠZMETLER

KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruĢlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün 

hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruĢlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
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