
 

 

 

SİRKÜLER        İstanbul, 27.09.2017 

Sayı: 2017/140       Ref: 4/140 

 

 

Konu: 

YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-

MİMARLIK VE ETÜD-PROJE HİZMETLERİNDE UYGULANAN 2/10 KDV 

TEVKİFAT ORANI 3/10 OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR  
 

27.09.2017 tarih ve 30193 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Katma Değer Vergisi Genel 

Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14) ile yapılan 

değişiklikler aşağıdaki gibidir: 

 

1) Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin “Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte 

İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüd-Proje Hizmetleri” başlıklı (I/C-2.1.3.2.1.1.) 

no.lı bölümünde yer verilen “(2/10)” tevkifat oranı “(3/10)” olarak değiştirilmiştir. 

 

Tebliğde yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje 

hizmetleri kapsamına giren işler aşağıdaki gibi sayılmaktadır. 

 

“- 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. Bu işler, yukarıda belirtilen yapılarla ilgili 

olmakla birlikte inşaat işinden sonra veya inşaat işinden bağımsız olarak yapılmaları halinde 

de bu kapsamda tevkifata tabi tutulur.  

 

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

harita dâhil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri 

hizmetler. Bu hizmetler yapım işlerinden ayrı ve bağımsız olarak verildiği takdirde Tebliğin 

(I/C-2.1.3.2.2.) bölümü kapsamında değerlendirilir.” 

 

Yapılan değişiklik ile söz konusu işlerde KDV tevkifat oranı 2/10’dan 3/10’a yükseltilmiştir. 

 

2) Aynı Tebliğin “Fazla veya Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İadesi” başlıklı (I/C-2.1.4.3.) 

bölümündeki “Örnek” ise, bir önceki maddede yer verdiğimiz tevkifat oranı değişikliğine 

bağlı olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Örnek: (A) Ltd. Şti. KDV mükellefi olmakla 

birlikte, belirlenmiş alıcılar kapsamında değildir. 

(A) Ltd. Şti. fabrika binasını inşaat taahhüt 

hizmeti almak suretiyle (B) İnşaat A.Ş.'ne 

yaptırmış olup, (A) Ltd. Şti. tevkifata tabi 

olmadığı halde bu işlem nedeniyle hesaplanan 

400 TL KDV üzerinden (2/10) oranına tekabül 

eden 80 TL KDV'nin tevkif ederek 2 No.lu KDV 

Beyannamesi ile beyan etmiş ve ödemiştir. (B) 

İnşaat A.Ş. ise hesaplanan KDV'nin tevkif 

edilmeyen 320 TL'lik kısmını 1 No.lu KDV 

Beyannamesi ile beyan etmiş ve tevkif edilen 80 

TL KDV'nin 50 TL'sini iade almıştır. Ancak bu 

işlemle ilgili olarak tevkifat yapılmaması 

gerektiğinin sonradan anlaşılması durumunda, 

(A) Ltd. Şti. ile (B) İnşaat A.Ş.'nin talep etmeleri 

halinde, (B) İnşaat A.Ş.'nin KDV 

Beyannamesinde ve almış olduğu KDV iadesinde 

herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Ayrıca 

(A) Ltd. Şti.'ne fazla ve yersiz tevkif ederek 

ödediği KDV'ye ilişkin herhangi bir KDV iadesi 

yapılmayacaktır. 

Örnek: (A) Ltd. Şti. KDV mükellefi olmakla 

birlikte, belirlenmiş alıcılar kapsamında değildir. 

(A) Ltd. Şti. fabrika binasını inşaat taahhüt 

hizmeti almak suretiyle (B) İnşaat A.Ş.’ne 

yaptırmış olup, (A) Ltd. Şti. tevkifata tabi 

olmadığı halde bu işlem nedeniyle hesaplanan 

400 TL KDV üzerinden (3/10) oranına tekabül 

eden 120 TL KDV’nin tevkif ederek 2 No.lu 

KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve ödemiştir. 

(B) İnşaat A.Ş. ise hesaplanan KDV’nin tevkif 

edilmeyen 280 TL’lik kısmını 1 No.lu KDV 

Beyannamesi ile beyan etmiş ve tevkif edilen 120 

TL KDV’nin 50 TL’sini iade almıştır. Ancak bu 

işlemle ilgili olarak tevkifat yapılmaması 

gerektiğinin sonradan anlaşılması durumunda, 

(A) Ltd. Şti. ile (B) İnşaat A.Ş.’nin talep etmeleri 

halinde, (B) İnşaat A.Ş.’nin KDV 

Beyannamesinde ve almış olduğu KDV iadesinde 

herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Ayrıca 

(A) Ltd. Şti.’ne fazla ve yersiz tevkif ederek 

ödediği KDV’ye ilişkin herhangi bir KDV iadesi 

yapılmayacaktır. 

 

 

Yapılan değişiklikler 01.10.2017 tarihi itibarı ile uygulamaya girecektir.  

 

 

 

Saygılarımızla,  

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

            MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EK: 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri 

No: 14) 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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27 Eylül 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30193 

TEBLİĞ 

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SERİ NO: 14) 

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel 

Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “(2/10)” ibaresi “(3/10)” olarak 

değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.4.3.) bölümündeki “Örnek” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Örnek: (A) Ltd. Şti. KDV mükellefi olmakla birlikte, belirlenmiş alıcılar kapsamında değildir. (A) Ltd. Şti. 

fabrika binasını inşaat taahhüt hizmeti almak suretiyle (B) İnşaat A.Ş.’ne yaptırmış olup, (A) Ltd. Şti. tevkifata tabi 

olmadığı halde bu işlem nedeniyle hesaplanan 400 TL KDV üzerinden (3/10) oranına tekabül eden 120 TL KDV’yi 

tevkif ederek 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve ödemiştir. (B) İnşaat A.Ş. ise hesaplanan KDV’nin tevkif 

edilmeyen 280 TL’lik kısmını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve tevkif edilen 120 TL KDV’nin 50 

TL’sini iade almıştır. Ancak bu işlemle ilgili olarak tevkifat yapılmaması gerektiğinin sonradan anlaşılması 

durumunda, (A) Ltd. Şti. ile (B) İnşaat A.Ş.’nin talep etmeleri halinde, (B) İnşaat A.Ş.’nin KDV Beyannamesinde ve 

almış olduğu KDV iadesinde herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Ayrıca (A) Ltd. Şti.’ne fazla ve yersiz tevkif 

ederek ödediği KDV’ye ilişkin herhangi bir KDV iadesi yapılmayacaktır.” 

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayım tarihini izleyen aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

  
 

  
 


