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Ankara, 19.02.2021 

 

BÜLTEN KONUSU: : KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE 

YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER HK.  

 

BÜLTEN ÖZETİ:  16 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 35 Seri Nolu KDVK 

ile KDV Uygulama Genel Tebliğinde yapılan  değişiklikler sirkümüzde yer almaktadır. 

Düzenlemeler 01.03.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat Bilgi Bülteni içeriği Üyemiz Mehmet DUMAN (www.dumanglobal.com) tarafından sağlanmaktadır. 
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KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE YAPILAN ÖNEMLİ 

DEĞİŞİKLİKLER 

16 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 35 Seri Nolu KDVK ile KDV 

Uygulama Genel Tebliğinde yapılan  değişiklikler sirkümüzde yer almaktadır. 

 Buna göre;  

 Belirlenmiş alıcılar aşağıdaki kurumlar eklenmiştir;  

o Sigorta ve Reasürans Şirketleri, Sendikalar ve Üst Kuruluşları, Vakıf 

Üniversiteleri ve Mobil Elektronik Haberleşme İşletmecileri  

 

 Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik, mimarlık ve etüt proje 

hizmetlerinde Tevkifat oranı 3/10 dan 4/10’a yükseltilmiştir, ayrıca tüm kdv 

mükelleflerine bu kapsamda yapılan hizmetler 5 Milyonu aşması halinde 4/10 oranında 

tevkifata tabi tutulacaktır, 

 

 Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetlerinde 

tevkifat oranı 5/10 dan 7/10’a yükseltilmiştir, 

 

 Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri 

ve Bu İşlere Aracılık Hizmetlerinde tevkifat oranı 5/10 dan 7/10’a yükseltilmiştir, 

 

 Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetlerinde tevkifat oranı 7/10 dan 9/10’a 

yükseltilmiştir, 

 

 Karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımları 2/10 oranında tevkifata tabi 

tutulacaktır, (Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir 

başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu 

kapsamda tevkifat yapılmaz. Ancak taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, 

taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı 

uygulanır.) 

 

 Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetlerinde tevkifat oranı 5/10 dan 7/10’a yükseltilmiştir, 



 

 

 

 KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, 

kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli 

kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve 

reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği 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 

uygulanacaktır,  

 

 Ticari reklam hizmetleri alımı 3/10 oranında tevkifata tabi tutulacaktır. (Ticari 

reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin 

satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya 

ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, 

işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki 

duyurulardır.  Tevkifat kapsamına, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına 

yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın 

planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi 

reklama yönelik hizmetler dahil) girmektedir. Yüklenicileri tarafından tamamen veya 

kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam 

hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait 

KDV üzerinden tevkifat yapılır. Reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden 

alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi 

reklama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmez.) 

 

 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. 

 

 İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile 

beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı getirilmiştir.  

 

 



 

 

 

Önemli Not:  

Bültenlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından 

ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu bülten, tavsiye veya hizmet 

sunma amacı taşımamaktadır. İşlenen konular hakkında, profesyonel destek alınması gerekebilir. Bültenler ve 

içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan 

kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir.  "Angiad" ve bu 

hizmeti sağlayan “Duman&Global”, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalde dahil olmak üzere) sözleşmesel bir 

dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı 

sorumlu tutulamaz. 

Saygılarımızla, 

 


