
Tevkifat 

Oranları

(4/10) 

Bina İnşaatı

Karayolu, Demiryolu, Otoyol İnşaatı

Havalimanı İnşaatı

Rıhtım, Liman, Tersane İnşaatı

Köprü, Tünel, Metro  İnşaatı

Spor Tesisi İnşaatı

Altyapı ve Boru İletim Hattı İnşaatı

Haberleşme Ve Enerji Nakil Hattı İnşaatı

Sulama Tesisi, Toprak Islahı İnşaatı

Taşkın Koruma ve Baraj İnşaatı ve benzerlerine ilişkin her türlü inşaat 

işleri 

(4/10)  

 Kalorifer Tesisatı (İlk yapımı ve alımı)

Split Klima Tesisatı (ilk alımı ve montajı)

Ses- Görüntü- Işık Sistemi

Tamamlama, (boya, badana, sıva dahil)

İnşaat işleri ile ilgili  her türlü bakım ve onarım

Dekorasyon, Restorasyon

Çevre düzenleme

Dekapaj, Sondaj

Yıkma ve Güçlendirme

Montaj, Demontaj vb. işler

Yol, Su, Kanalizasyon, Kuyu açma, Kanal Temizliği (Logar kapaklarının

açılması)

Duvar Örülmesi

Cam Takılması

Bilumum Doğrama İşleri (demir dahil)

Mutfak Dolap ve Tezgahlarının Yapılması 

Elektrik ve Sıhhi Tesisatı İşleri 

Karo, Fayans İşleri       

Saha Tanzim Faaliyetleri   

Pis Su Arıtma Tesisi 

Televizyon Anteni, Merkezi Kollektif Uydu Anten Sistemi

Güneş Enerji Isıtma Sistemi

Su Basmanı

Temel Kazma - Düzeltme

Yol Açıp Çakıl Serme

Asansör İmalat ve Montaj İşi

Tüm Sahanın Yeşillendirilmesi (ağaç)

Doğalgaz Sayaç Kabini Takma

Derin Kuyu Su Sondajı

Hidrofor Montajı

Jenaratör Montajı 

Yolların Taş Kaplama İşi

117/3.2.1 YAPIM İŞLERİ VE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK MİMARLIK 

VE ETÜT PROJE HİZMETLERİ

Yukarıda sayılan yapılar ve inşaat işleri ile ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye ve bu işler yukarıda

belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte; inşaat işinden bağımsız olarak yapılmaları halinde de bu

kapsamda tevkifata tabi tutulur.

KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLER

(Seri No: 117 KDV Tebliğine Göre )



Yüzme Havuzunun Filtre ve Devridaim Motorlarının Yaptırılması

Çevre Aydınlatması İçin Direk Takılması

Kapı, Pencere Bakım Onarımı

Duşakabin, Rutin Bakım Onarımı

Otopark İnşaatı

ODTÜ özel ormanı ağaçlandırma sahalarında fidan dikimi

ODTÜormanı ağaçlandırma sahalarının kültüvatör ile sürülmesi

ODTÜ özel ormanlık alanında fidan dikimi çukuru açılması. 

ODTÜ özel ormanlık alanında ekskavatör ile toprak işlenmesi

(4/10)  

100%

Gelir Vergisi Kanunu 70 inci Maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya 

verilmesi işlemleri

(Örneğin şoförsüz araç kiralama işi tam tevkifata tabidir. Fakat kiraya

veren KDV mükellefi olması halinde tevkifat uygulanmaz. 

100%

(9/10)

Tebliğin (3.1.2/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen etüt, plan-proje,

danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetlerde alıcılar tarafından tevkifat

uygulanacaktır.

Piyasa etüt-araştırma,

Ekspertiz,

Plan-proje,

3.2.2.2.1 Teknik, ekonomik, mali ve hukuki alanda sunulan danışmanlık,

müşavirlik, denetim vb. hizmetler

3.2.2.2.2. Yapım işlerinden 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.

3.2.2.2.3. Herhangi bir teslim ya da hizmet kapsamında veya bu teslim ya

da hizmetin devamı niteliğinde verilmek ve bedeli ayrıca belirlenmek

kaydıyla eğitim hizmetleri danışmanlık hizmeti kapsamında

değerlendirilecektir.

3.2.2.2.5. Uluslararası gözetim şirketleri tarafından ifa edilen gözetim

hizmetleri ile araç, makine, teçhizat ve benzerlerinin kalite kontrol ve test

edilmesine ilişkin hizmet alımları da tevkifata tabidir.

(7/10)

Otomasyon sisteminin ve bilgisayarların kullanımında gerekli olan

işletim sistemi yazılımlarına ilişkin olarak; 

Yazılım Temini, Değişiklik, Sorun Giderme, Yenileme, Bakım Ve

Güncelleme

117/3.2.3 MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ VE TAŞITLARA AİT TADİL, BAKIM VE ONARIM 

HİZMETLERİ

117/2.3 KİRALAMA İŞLEMLERİ 

Yapım işleri ile birlikte ifa edilen mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita

dahil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler

(Yazılı ve görsel medya takip 

hizmetleri ile ilan, reklâm ve 

benzeri hizmetler danışmanlık ve 

denetim hizmetleri kapsamında 

değerlendirilmeyecektir.)

117/ 2.4 REKLAM VERME İŞLEMLERİ

117/3.2.2 ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM   VE BENZERİ HİZMETLER



Isıtma-Soğutma Sistemleri Bakım ve Onarımı

Havalandırma Sistemi Bakım ve Onarımı

Ses Sistemi Bakım ve Onarımı

Görüntü Sistemi Bakım ve Onarımı

Işık Sistemi Bakım ve Onarımı

Asansör Bakım ve Onarımı

Yangın Söndürme Cihazı Dolumu

Kalibrasyon; Uzunluk, ağırlık, sertlik, elektrik direnç vb. gibi herhangi

büyüklüklerin ölçümlerini yapan aletlerin kabul edilen bir ölçüte göre

ayarlarının yapılması işi de bakım onarım kapsamında

değerlendirilmektedir.                                          

Binalardaki Topraklama hattının ölçülmesi işi

(Malzemenin piyasadan alınıp bu 

işleri yapanlara verilmesi 

tevkifata tabi değildir.)      

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.

(5/10)

Personel, Öğrenci ve Misafir Yemek Hizmeti Alımları

Konser                               Hizmet Alımları 

Fuar                                              "

Kutlama                                         " 

Parti                                               "

Kokteyl                                           "

Davet                                              "

Kongre                                            "

Seminer                                           "

Panel                                               "

Tanıtım                                           "

(9/10)

(9/10)

(3.2.3.2.2 )Bu maddede 

sayılanların ilk yapımı veya 

tamamen yenilenmesi yapım 

kapsamında tutulup (4/10) 

oranında tevkifata tabi 

tutulacaktır.

117/3.2.4 YEMEK SERVİS VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

117/3.2.5  İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ

117/3.2.10 TEMİZLİK, ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİ

Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri 

Özel Eğitimli Şoför Hizmeti Alma 

Güvenlik ve Korumaya Yönelik Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

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

- Temin edilen elemanların, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gerekmektedir.

Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde, sevk,

idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilecektir.

Dolayısıyla işgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü

temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın

sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gibi karineler göz önünde bulundurulacak, bu hususların varlığı,

taraflar arasında bir sözleşme yapılmışsa bu sözleşmedeki hükümler veya sözleşmeye bağlı teknik

şartnamedeki açıklamalar da dikkate alınarak tespit edilecektir.

Yalnızca özel güvenlik sistemlerinin kurulması bu kapsamda tevkifata tabi değildir;

Ancak bu kurulumun Tebliğin (3.2.1.) bölümünde açıklanan yapım işlerinin özelliklerini taşıması halinde,

bu kapsamda tevkifat uygulanacaktır.



Bina Temizliği

(Binaların müştemilat ve eklentileri dahil iç ve dış cephesinin temizliği ile

her türlü mefruşatının (halı, perde, koltuk, süs eşyası vb.) bina içinde veya

dışında yaptırılan temizliği dahildir.)

- Ayrıca havlu, çarşaf, elbise, çamaşır gibi eşyaların temizlettirilmesi veya

yıkattırılması da temizlik hizmetleri kapsamında tevkifata tabi olacaktır.

Ancak, temizlik işlerinde kullanılacak deterjan, süpürge gibi alet-edevat

ve sarf malzemelerinin satın alınması sırasında tevkifat

uygulanmayacaktır.

Sokak Temizliği

Sağlık Kuruluşlarının Hijyenik Temizliği ve Hastane Atıklarının

Toplanması ve İmhası

Çöp Toplama ve Toplanan Çöplerin İmhası

Haşere Mücadelesi

Demiryolu ve Kara Nakil Vasıtalarının Temizliği

Park, Bahçe ve Mezarlık Alanları ile Bulvar, Refüj, Göbek ve Rekreasyon

Alanları Temizliği, Bakımı, Bitkilendirilmesi ve Sulanması

Havuzların Bakımına İlişkin Hizmet Alımları

Sokak Hayvanlarının Toplanmasına ve Islahına İlişkin Hizmet Alımları

Çapalama ve Sulama

Kampüs içi peyzaj sahalarındaki yabancı otların biçilmesi,toplanması ve

döküm sahasına taşınması

Kampüs içi peyzaj sahalarındaki çimlerin makine ile biçilmesi,toplanması

ve döküm sahalarına taşınması çalışması

(5/10)

Personelin, Belirli Bir Güzergah Dahilinde Taşınması Amacıyla İhdas

Ettikleri Servis Hizmetlerine İlişkin Olarak Yaptıkları Taşımacılık

Hizmeti Alımları

(7/10)

Kitap, Ansiklopedi ve Risale Basımları

Dergi, Broşür, Gazete ve Bülten Basımları

Basılı Kağıt, Katalog, Afiş, Poster, Dosya ve Klasör Basımları

Matbu Evrak, Makbuz, Kartvizit, Antetli Kağıt, Zarf, Bloknot, Defter,

Ajanda ve Takvim Baskı ve Basım Hizmetleri

Her Çeşit Belge ve Sertifika Baskı ve Basım Hizmetleri

Davetiye, Mesaj ve Tebrik Kartı Baskı ve Basım Hizmetleri

Etiket ve Ambalaj Baskı ve Basım Hizmetleri

Test Gibi Süreli veya Süresiz Yayınların Baskı ve Basım Hizmetleri

Diğer Ürünlerin Her Türlü (cd, vcd, dvd gibi baskılar dâhil) Baskı ve

Basımı Hizmetleri 

Her Çeşit Evrakın Ciltlenmesine İlişkin Hizmetler

117/3.2.11 TAŞIMACILIK HİZMETİ

117/3.2.12. HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİ



Üretimde Kullanılacak Kâğıt, Boya Ve Benzeri Ham Ve Yardımcı

Maddelerin Siparişi Veren Alıcı Tarafından Temin Edilmesi Veya

Edilmemesi Tevkifat Uygulamasına Engel Değildir.

(5/10)

Kurum Ve Kuruluşlara İfa Edilen Ve Yukarıda Belirtilmeyen Diğer Bütün

Hizmet Alımları

Bitkisel Atığın Döküm Sahasına Taşınma İşlemi                    

Şoförlü Araç Kiralama Hizmetinde, Faturada Şoför Bedelinin Ayrıca

Gösterilmediği Hizmet Alımları

(64958909-130-5 sayı ve 10.03.2015 tarihli Gelir İdaresi Başkanlığı

görüşü)

Mutfaktaki yağ atıklarının temizlenmesi ve taşınması işi

Ağaçlandırma (Kamu İhale Genel Tebliği 64.1)

Rehabilitasyon ve Erozyon Kontrolü Sahalarında Yapılmakta Olan Fidan

Dikimi  (Kamu İhale Genel Tebliği 64.1)

Erozyon Kontrolü İçin Toprak İşleme    (Kamu İhale Genel Tebliği 64.1)

ODTÜ Kampüsünden ağaç nakil makinası ile ağaçların nakledilmesi

ODTÜormanı ağaçlandırma sahalarında kültür bakımı çalışması

kapsamında çapalama, ot alma ve su çanaklarının yapılması

ODTÜ ormanı ağaçlandırma sahalarında kültür bakımı çalışması

kapsamında arazöz ile fidan sulama

ODTÜ özel ormanında sıcak sisleme yöntemi ile entomolojik mücadele

çalışması

Eymir Gölü fidanlığındaki üretim tavalarında yer alan çeşitli türlerdeki

ağaç formlu fidanların budanması,sökümü,kalıba alınması ve aynı

fidanlıktaki yastıklara dizilmesi çalışması 

Merkez fidanlık stok alanındaki bitkisel atıkların kampüs dışına taşınması

Eymir Gölü çevresi ve kampüs içerisinde yer alan kuru ve devrik

ağaçların vinç yardımı ile kesimi ve budanması

Sulama tankeri ile bitki ve çiçeklerin sulanması

ODTÜ özel ormanı yangın emniyet yolu ve yangın emniyet şeritlerinin iş

makinası ile bakımının yapılması 

Üniversite yerleşkesinde ulaşımı imkansız olan bazı binaların çevre ve iç

bahçelerinde yer alan muhtelif yapraklı ağaçların özel donanımlı vinç ile

budanması ve kesimi 

ODTÜ özel ormanı silvikültür bakımı kapsamında kuru ve devrik

ağaçların kesimi ve üretim artıklarının taşınması

ODTÜ ormanında ibreli ağaçlarda makineyle kuru alt dalların budanması

ve taşınması

ODTÜ kampüsünde çarşı binası inşaat alanı içerisinde yer alan bitkilerin

fidan sökme makinası ile sökülmesi,saksılara alınması ve fidanlığa

taşınması

Yerel Gazetelerde ilan edilen ihale ilanlarının fatura ödemeleri (Basın İlan

Kurumuna veya şubelerine verilen ilan yayınlama hizmetlerinde tevkifat

uygulanmayacaktır.)

(5/10)

3.2.13 DİĞER HİZMETLER

3.3.2. BAKIR,ÇİNKO, ALÜMİNYUM VE KURŞUN ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ                                                                                                   

3.3.2.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı



(5/10)

Ağaç ve Orman Ürünleri Alımı

Ağaç ve Orman Artıkları Alımı

Talaş ve Kırpıntı Alımları

Ağaç işleme endüstrisinde kullanılan ve ilk madde-malzeme niteliğinde

olan her türlü; ağaç, tomruk, odun ile bunların önceden belirlenmiş

ölçülerde biçilmesiyle elde edilen inşaatlık, doğramalık, marangozluk,

mobilyalık ve benzeri kereste, mobilya ve kereste imalatı sonucu ortaya

çıkan kırpıntı, çıta ve benzeri imalat artıkları ile odun artığı talaş teslimleri

3.4.2. BELGE DÜZENİ

Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara

bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arzettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen

sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılacaktır.

Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara

ayrılamayacak, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılacaktır.

3.4.1.2. Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000-TL'yi aşmadığı takdirde,

hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat

yapılacaktır. 

117 /3.3.6. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİ 

Bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından

mamul, Tebliğin (3.3.2.2.) bölümünde belirtilen ürünlerin Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara

tesliminde, (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. 

Bunların, ilk üreticileri (cevherden üretim yapanlar) ile ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat

uygulanmayacak, sonraki safhaların teslimleri ise tevkifata tabi olacaktır.

İthalatçılar tarafından yapılacak teslimlerde, satıcı (ithalatçı) tarafından düzenlenecek faturada "Teslim 

edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır. " açıklamasına ve ithalata

ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilecektir. Cevherden üretim yapanlar ise

düzenlenecek faturada "Teslim edilen mal firmamızca cevherden üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır. " 

açıklamasına yer vermek suretiyle tevkifat uygulanmaksızın işlem yapabileceklerdir.

3.4.1.TEVKİFAT UYGULAMASINDA SINIR:

17/Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar:

C/ İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisi, ihracatçılar

tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu

vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur.

11/1. Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır: 

NOT: KDV Kanununun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki teslimlerde ve KDV Kanunu

uyarınca KDV'den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmayacaktır.



Örnek:

İşlem Bedeli: 3.000

Hesaplanan KDV: 540

Tevkifat Oranı: (5/10)

Alıcı tarafından Tevkif Edilecek 

KDV:
270

Tevkifat Dahil Toplam Tutar: 3.540

Tevkifat Hariç Toplam Tutar: 3.270
Yalnız Üçbinikiyüzyetmiş Türk Lirasıdır.

KDV hariç 3.000-TL tutarındaki %18 oranında KDV'ye tabi bir işlem 5/10 oranında KDV tevkifatına tabidir. Bu

işleme ait fatura aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

Bu durumda, tevkifata tabi işlem bedeli ve bu bedel üzerinden hesaplanan KDV ile tevkif edilen KDV tutarı fatura

üzerinde ayrıca gösterilecektir. Bu şekilde yapılan faturalamalarda da tevkifat uygulaması kapsamındaki işlem

bedelinin KDV dahil tutarının Tebliğin (3.4.1.2) bölümünde belirlenen alt sınırı (1.000 TL ) aşıp aşmadığı dikkate

alınacak, aşmıyorsa tevkifat uygulanmayacaktır

3.4.2.1. Tevkifata tabi işlemler dolayısıyla satıcılar tarafından düzenlenecek belgelerde; "İşlem 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 gösterilecektir.

Bu fatura satıcı açısından, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV'ye tevkifat uygulandığını tevsik eden belge

mahiyetini de taşımaktadır.

Faturaya, borçlanılan miktar olarak rakam ve yazı ile tevkifattan sonra kalan tutar yazılacaktır.

3.4.2.2. Tevkifata tabi tutulan işlemlerle tevkifat uygulaması kapsamında bulunmayan işlemlerin birlikte yapılması

halinde bu işlemlerin tek  fatura ile belgelendirilmesi mümkündür.


