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SİRKÜLER (2020/34) 

 

Konu: VUK’a Göre Mücbir Sebepten Faydalanan Mükelleflerin Kısmi Tevkifat Kapsamındaki 

İşlemleri 
 

Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği’nin “I/C-2.1.3.1 – Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve 

Tevkifat Uygulanmayacak Haller” başlıklı bölümünün son paragrafı aşağıdaki gibidir;  

“213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, 

mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname 

verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre 

içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz.” 

Buna göre belirlenmiş alıcılar dahil olmak üzere 213 sayılı VUK hükümleri uyarınca mücbir sebep 

kapsamına alınmış olan mükelleflerin kısmi tevkifat kapsamında sayılmış olan mal ve hizmet alımları 

nedeni ile mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede KDV tevkifatı 

uygulanmayacaktır.  

Diğer taraftan mücbir sebep hali sektörler itibariyle ilan edilmiş olduğundan konu hakkında Gelir 

İdaresi Başkanlığı tarafından yapılabilecek açıklama ve değişiklikler hakkında ayrıca bilgi 

verilecektir. 

Kısmi tevkifat kapsamında sayılmış olan mal ve hizmetler; 

Kısmi Tevkifat Kapsamındaki Hizmetler 

 

1. Yapım İşleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüd proje hizmetleri, 

2. Etüd, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler, 

3. Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri, 

4. Yemek servis ve organizasyon hizmetleri, 

5. İşgücü temin hizmetleri, 

6. Yapı denetim hizmetleri, 

7. Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu 

işlere aracılık hizmettleri, 

8. Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmetleri, 

9. Spor kulüplerinin yayın, reklam ve isim hakkı gelirlerine konu işlemleri, 

10. Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri, 

11. Servis taşımacılığı hizmeti, 

12. Her türlü baskı ve basım hizmetleri, 

13. Yukarıda belirlenenler dışında 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum 

ve kuruluşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmetler, 

14. Kamu özel işbirliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan 

hizmetler, 
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Kısmi Tevkifat Kapsamındaki Teslimler 

 

1. Külçe metal teslimleri, 

2. Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi, 

3. Hurda ve atık teslimi, 

4. Metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarından 

elde edilen hammadde teslimi, 

5. Pamuk, tiftik yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri, 

6. Ağaç ve orman ürünlerinin teslimleri, 

 

Bilgilerinize sunarız.  

 

 

 

    Saygılarımızla, 

        Celal Şen 

Yeminli Mali Müşavir 

       YORUM YMM ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 


