
YENİ KDV TEVKİFAT TABLOSU 
 

Hizmetin Cinsi 
Hizmetin verildiği 

Kuruluşlar 
Tevkifat Oranı 

 
 
 
 
 
 
 

 
Yapım işleri ile bu işlere ait 
mimarlık mühendislik etüt 

proje hizmetleri 

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, 
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• Kanunla kurulan kurum 
ve kuruluşlar, 

• Döner sermayeli 
kuruluşlar, 

• Kamu kurumu 
niteliğindeki meslek 
kuruluşları, 

• Emekli ve yardım 
sandıkları, 

• Bankalar, 
• KİT’ler, 
• OSB’ler, 
• Yarıdan fazla hissesi 

yukarıdaki kurumlara ait 
işletmeler, 

• İMKB de işlem gören 
firmalar, 

 
Etüd-Plan-proje, 

danışmanlık, denetim 

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, 
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Makine, Teçhizat, demirbaş 
ve taşıtlara ait tadil, bakım ve 

onarım 

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, 
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• Kanunla kurulan kurum 
ve kuruluşlar,

• Döner sermayeli 
kuruluşlar,

• Kamu kurumu 
niteliğindeki meslek 
kuruluşları,

• Emekli ve yardım 
sandıkları,

 Bankalar,
• KİT’ler,
• OSB’ler,
• Yarıdan fazla hissesi 

yukarıdaki kurumlara ait 
işletmeler,

• İMKB de işlem gören 
firmalar,

Yemek Servisi Hizmetleri 
(Konser, fuar, kutlama, parti, 

kokteyl, davet, kongre, 
seminer, panel, tanıtım ve 

benzeri hizmet alımları dahil 
tevkifat yapılacak) 

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, 
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İşgücü temin hizmetleri ve 
Özel Güvenlik Hizmetleri 

Tüm KDV Mükellefleri 9/10 

Fason Tekstil, Konfeksiyon 
Çanta ve Ayakkabı Dikimi 

Tüm KDV Mükellefleri 5/10 



Hizmetin Cinsi 
Hizmetin verildiği 

Kuruluşlar 
Tevkifat Oranı 

Spor Kulüplerinin Yayın, 
Reklam ve İsim Hakkı 

Gelirlerine Konu İşlemler 

 

Tüm KDV Mükellefleri 
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Servis Taşımacılığı Tüm KDV Mükellefleri 5/10 

Bakır, Çinko ve Alüminyum 
Teslimleri 

Tüm KDV Mükellefleri 7/10 

Hurda ve Atıklardan Elde 
Edilen Kauçuk ve Plastik 

Hammade 

 

Tüm KDV Mükellefleri 
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Ağaç ve Orman Ürünleri 
(Tomruk, Odun, kereste, 

kırpıntı atık vb. mahiyetinde 
olmayan mobilya, kapı- 

pencere doğraması, döşeme 
malzemesi, sunta, levha, 

mdf, rabıta, lambri, 
süpürgelik ve banzeri 

ürünlerin tesliminde tevkifat 
yapılmayacaktır. 

 
 
 
 

Tüm KDV Mükellefleri 
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Yapı Denetim Hizmetleri Tüm KDV Mükellefleri 9/10 

Turistik Mağazalara verilen 
müşteri bulma hizmetleri 

Tüm KDV Mükellefleri 9/10 

Temizlik, Çevre ve Bakım Tüm KDV Mükellefleri 7/10 

Külçe Metal teslimleri Tüm KDV Mükellefleri 7/10 

Hurda ve Atık Teslimleri 
(İstisnadan vazgeçildiğinde) 

Tüm KDV Mükellefleri 9/10 

Pamuk, tiftik, yün ve yapağı 
ile ham post ve deri teslimler Tüm KDV Mükellefleri 9/10 

 
 
 
 
 
 
 

 
Her Türlü Baskı ve Basım 

Hizmetleri 

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, 

 

• Kanunla kurulan kurum 
ve kuruluşlar,

• Döner sermayeli 
kuruluşlar,

• Kamu kurumu 
niteliğindeki meslek 
kuruluşları,

• Emekli ve yardım 
sandıkları,

 Bankalar,
• KİT’ler,
• OSB’ler,
• Yarıdan fazla hissesi 

yukarıdaki kurumlara ait 
işletmeler,

• İMKB de işlem gören
firmalar, 
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❖ Büyük ve küçükbaş hayvanların etlerinin (sakatat ve bağırsak 
dahil) teslimlerinde yapılan ½ tevkifat uygulaması 01 Mayıs 
2012 tarihinden itibaren kaldırılmıştır. 

 
 

❖ 01 Mayıs 2012 tarihinden itibaren, Kısmi tevkifat uygulaması 

kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL'yi 
aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi 
tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı 
üzerinden tevkifat yapılacaktır. 

 
 

❖ Özel Güvenlik Hizmetleri İş Gücü Kapsamında tevkifata tabi 
tutulmuştur. ( Tüm KDV Mükellefleri 01 Mayıs 2012 Tarihinden 
itibaren Özel Güvenlik Hizmetleri için KDV Tevkifatı 
Yapacaklardır.) Ancak özel güvenlik sistemlerinin kurulması 
bu kapsamda tevkifata tabi değildir. 


