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VERGİ SİRKÜLERİ 
 

NO: 2018/28 
 

TARİH: 10/05/2018 
 

KONU 
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin 2018/11658 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) Yayınlanmıştır. 

 
09/05/2018 tarih 30416 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2018/11658 sayılı BKK ile KDV oranlarını tespit 

eden 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye 20 nci sıra eklenmiştir. Buna göre;  

İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerine, 
doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bunlara ait şirketler 
tarafından doğrudan sunulan 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci 
fıkrasının (e) bendinde belirtilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlere 1/6/2018 tarihinden itibaren %1 
oranında KDV uygulanması sağlanmıştır. 

4734 sayılı Kanununun 62/1-e maddesine göre personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler;  

“bu  Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının 
ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık 
maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden 
oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımlarını ifade eder. Mahalli idare veya 
şirketlerinin bütçelerinden yapılan, yıl boyunca devam eden, niteliği gereği süreklilik arz eden ve haftalık çalışma 
saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı park ve bahçe bakım ve onarımı ile çöp toplama, cadde, sokak, 
meydan ve benzerlerinin temizlik işlerine ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul 
edilir. Hizmet alım sözleşmesi kapsamında niteliği birbirinden farklı hizmet türlerinin bulunması halinde personel 
çalıştırılmasına dayalı olup olmama yönünden yapılacak değerlendirme her hizmet türü için ayrı ayrı yapılır. 
Danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin alımlar 
personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmez.” 

şeklinde tanımlanmıştır. 

 
Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının tam metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilir. 

 
23.04.2018 Tarih 2018/11658 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

 
 

Saygılarımızla, 
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