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İNŞAAT İŞİ DOLAYISIYLA TEVKİFAT YAPACAK ALICILAR: (Belirlenmiş Alıcılar)

• 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 (belediyeler kapsam dışında),

• Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

• Döner sermayeli kuruluşlar,

• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

• Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

• Bankalar,

• Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet 

Teşekkülleri), Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

• Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, bütün borsalar,

• Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait 

olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler (Belediyelere ait 

olanlar kapsam dışında),

• Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler (Yarıdan 

fazla hissesine sahip olduğu şirketler hariç),

• Kalkınma ve yatırım ajansları.

Okul aile birlikleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları kapsama 

girmiyor.



TEVKİFAT UYGULANACAK İNŞAAT İŞLERİ: (Tevkifat oranı 2/10)

• 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, demontaj ve benzeri işler (İnşaat işinden sonra bile 

olsa tevkifata tabi)

• Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-

proje hizmetleri

• Bu işlerin kısmen veya tamamen taşeronlara devredilmesi durumunda her 

aşamada tevkifat uygulanacak.

• Hiçbiri kapsama girmiyorsa tevkifat olmayacak. Ancak yüklenici girmese 

dahi, alt firmalar kapsama giriyorsa, alt firmalarda tevkifat olacak.

• Yap-işlet-devret modelinde alt firmalarda tevkifat yapılacak.

• 30/4/2006’dan önceki ihalelerde ve bu tarihten önce taşeronlara verilen alt 

hizmetlerde tevkifat olmayacak.



ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLERDE KDV 

TEVKİFATI 

Tevkifat Yapacak Alıcılar: İnşaat işlerinde tevkifat yapacak olanlarla aynı 

(Belirlenmiş Alıcılar)

Tevkifat Oranı :  9/10

Tevkifat uygulanacak hizmetler:

• Piyasa etüt-araştırma,

• Ekspertiz,

• Plan-proje çizimi, uygulaması

• Mali, Hukuki, Ekonomik ve Teknik alanda denetim, danışmanlık, 

müşavirlik ve benzeri hizmetler (YMM’lerin denetim, tasdik ve iade 

raporları giriyor, SMMM’lerin defter tutma, beyanname verme hizmetleri 

girmiyor.

• Bir teslim ve hizmete bağlı eğitim hizmetleri.

• İlan, reklam, medya takibi kapsama girmiyor. 



YAPI DENETİMİ HİZMETLERİ

Tevkifat Yapacaklar: Tüm KDV mükellefleri (Belediyelere bağlı KDV 

mükellefi iktisadi işletmeler dahil) ile Belirlenmiş alıcılar

Tevkifat Oranı: 9/10

Tevkifat uygulaması:

• Yapı denetim hizmetlerinde alıcılar tarafından KDV tevkifatı

uygulanacaktır.

• Tevkifatın kapsamını, yapı denetim firmalarınca verilen yapı denetim 

hizmetleri oluşturmaktadır.

• Su yapıları denetim hizmeti ve benzeri hizmetler de de tevkifat

uygulanacaktır.

• Yapı denetimi firmasının hizmeti arsa sahibine verilmektedir. 

Dolayısıyla arsa sahibinin durumu tevkifat uygulanıp 

uygulanmayacağını belirlemektedir.

• Yapı denetimi hizmeti bedelinin belediyelerce tahsil edilmesi tevkifat

uygulanmasına engel değildir. 

• Belediyeler tarafından tahsil edilmeyen, ancak onların hesabına 

yatırılan bedellerde alıcının durumuna göre tevkifat uygulanacaktır.



İŞGÜCÜ TEMİNİ HİZMETLERİNDE KDV TEVKİFATI

Tevkifat Yapacaklar: Tüm KDV mükellefleri (Belediyelere bağlı KDV 

mükellefi iktisadi işletmeler dahil) ile Belirlenmiş alıcılar

Tevkifat Oranı: 9/10

Tevkifat Uygulaması:

• Alıcıların faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları 

işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde KDV tevkifatı

uygulanacaktır.

• Bu tür hizmetler, temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmenin 

bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesinin mümkün 

bulunduğu durumlarda tevkifat kapsamına girmektedir.

• İşgücü hizmeti veren elemanları başka bir firmadan temin ediyorsa, iş 

gücü alımında tevkifat uygulanacak, kendisinin faturasında 

uygulanmayacaktır.

• Özel güvenlik, arama-kurtarma, bunlara ait eğitim, para-kıymetli evrak 

taşıma, güvenlik soruşturması, özel dedektiflik hizmetleri bu 

kapsamdadır.

• Özel güvenlik sistemi kurulumu bu kapsama girmemekte, yapım işleri 

kapsamına girmektedir. 


