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İstanbul, 16.09.2022   

DUYURU 564 
   

Konu: Demir-çelik ürünlerinin tesliminde uygulanan KDV tevkifatına ilişkin İdarenin 

sorulara verdiği yazılı cevaplar (özelgeler) ile gerçek faydalanıcının belirlenmesine ilişkin 

açıklamalar hk. 

 

1. Demir-Çelik Ürünlerinin Tesliminde KDV Tevkifatı Uygulamasına İlişkin 

Özelgeler 

Bilindiği üzere KDV Genel Uygulama Tebliği uyarınca demir-çelik ve alaşımlarından 

mamul kimi ürünlerin tesliminde (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanmaktadır. Tevkifat 

kapsamına; cevherden, hurdadan veya diğer hammaddelerden üretilen demir-çelik ve 

alaşımlarından mamul her türlü uzun (çubuk, inşaat demiri, profil, kangal demir, filmaşin, tel, halat, 

hasır, boru, lama vb.) veya yassı (levha, sıcak haddelenmiş yassı ürünler, soğuk haddelenmiş yassı 

ürünler ve kaplanmış yassı ürünler vb.) demir-çelik ve alaşımı ürünler girmektedir. Demir-çelik ve 

alaşımlarından mamul eşya (kapı, kapı kolu, köşebent, vida, somun, vida soketi, dübel, kilit, çivi, 

flanş, maşon, dirsek, kanca, menteşe, yay, bilya, rulman, zincir vb.) teslimlerinde tevkifat 

uygulanmaz. 

Söz konusu tevkifat uygulaması kapsamına giren teslimler konusunda uygulamada çok 

fazla tereddüt ve uyuşmazlık yaşanmaktadır. 

Gelir İdaresi Başkanlığı birimlerince uygulamaya ilişkin sorulara verilen cevapların yer 

aldığı güncel özelgeler aşağıda belirtilmiştir. 

Özelgeyi Veren 

Birim -Sayı-Tarih 

Soru Cevap 

Gaziantep Vergi 

Dairesi Başkanlığı 

Gelir Kanunları Grup 

Müdürlüğü 

E-20811645-130[22-

415-30]-75720  

01.09.2022 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 

Şirketinizin sac, boru, cıvata demir-çelik 

ürünlerini kullanarak aydınlatma direği; 

köşebent, sac, inşaat demiri, cıvata 

demir-çelik ürünlerini kullanarak da 

enerji nakil hattı direği ürettiği 

belirtilerek söz konusu ürünlerin 

tesliminde katma değer vergisi (KDV) 

tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı 

hakkında Başkanlığımız görüşü talep 

edilmektedir. 

Buna göre, sac, boru, cıvata demir-çelik ürünlerini 

kullanarak ürettiğiniz aydınlatma direği ve köşebent, 

sac, inşaat demiri, cıvata demir-çelik ürünlerini 

kullanarak ürettiğiniz enerji nakil hattı direği 

teslimlerinde Tebliğin "Demir-Çelik Ürünlerinin 

Teslimi" başlıklı (I/C-2.1.3.3.8) bölümü kapsamında 

KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.Diğer taraftan,  

aydınlatma direği ve enerji nakil hattı direği yapımına 

ilişkin işlemlerinizin mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.2.1.) 

bölümünde yer alan şartları sağlaması halinde alıcılar 

tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı 

uygulanacağı tabiidir. 

Gelir İdaresi 

Başkanlığı 

 

Konya Vergi Dairesi 

Başkanlığı 

E-37009108-

130[180728]-132186 

01.09.2022 

lgide kayıtlı özelge talep formunda, 

Şirketiniz tarafından tedarik edilen 

demir-çelik ve alaşımlarından mamul sac 

ürünlerini, genişletilmiş metal, delikli 

sac, lazer kesim, plazma kesim, punch 

kesim vb. şekillerde işlediğinizi 

belirterek, söz konusu ürünlerin 

tesliminde katma değer vergisi (KDV) 

tevkifatı uygulayıp uygulanmayacağı 

Buna göre, Şirketiniz tarafından tedarik edilen demir-

çelik ve alaşımlarından mamul sac ürünleri üzerinde 

kesme, delme, presleme, bükme, kıvırma, kaynak ve 

benzeri işlemler gerçekleştirildikten sonra nihai ürün 

olarak üretilen, kullanım amacı son kullanıcının 

tercihine göre değişebilen genişletilmiş metal, delikli 

sac ve platform ızgara ürünlerinin, mezkur Tebliğin 

(I/C-2.1.3.3.8.2.) bölümünde sayılan demir-çelik ve 

alaşımlarından mamul eşya olarak değerlendirilmesi 
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hususunda Başkanlığımız görüşü talep 

edilmektedir. 

ve bu ürünlerin tesliminde KDV tevkifatı 

uygulanmaması gerekmektedir. 

Konya Vergi Dairesi 

Başkanlığı 

E-37009108-

130[183089]-132183 

01.09.2022 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 

Şirketiniz tarafından demir sac levhanın 

lazer kesim makinesi ile işlenerek istenen 

boyut ve şekilde tesliminin yapıldığı 

belirtilerek bu ürünlerin tesliminde katma 

değer vergisi tevkifatı uygulanıp 

uygulanmayacağı hususunda 

Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır. 

Buna göre, Şirketiniz tarafından demir-çelik ve 

alaşımlarından mamul sac levhanın, lazer kesim 

yöntemiyle kesilerek tesliminde mezkur Tebliğin (I/C-

2.1.3.3.8.) bölümü kapsamında (4/10) oranında KDV 

tevkifatı uygulanması gerekmektedir. 

ELAZIĞ VALİLİĞİ 

Defterdarlık Gelir 

Müdürlüğü 

E-48816587-130-

61140 

31.08.2022 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 

hadde ürün üretiminde kullanılan 

kalıpların Şirketiniz tarafından üretilerek 

tesliminde katma değer vergisi (KDV) 

tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı 

hususunda Başkanlığımız görüşü talep 

edilmektedir. 

Buna göre, hadde ürünlerin üretiminde kullanılan 

kalıpların Şirketiniz tarafından üretilerek tesliminde 

mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8) bölümü kapsamında 

KDV tevkifatı uygulanmayacaktır. 

Kocaeli Vergi Dairesi 

Başkanlığı 

Gelir Kanunları Grup 

Müdürlüğü 

E-97726449-

130[1670957186]- 

31.08.2022 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 

Şirketiniz tarafından yassı haddelenmiş 

sac levhalar kullanılarak şekil vermek 

suretiyle üretilen otomotiv sac 

parçalarının tesliminde katma değer 

vergisi tevkifatı uygulanıp 

uygulanmayacağı hususunda 

Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır. 

Buna göre, Şirketiniz tarafından yassı haddelenmiş sac 

levhalar kullanılarak şekil vermek suretiyle üretilen 

otomotiv sac parçaları, mezkur Tebliğin (I/C-

2.1.3.3.8.2.) bölümünde sayılan demir-çelik ve 

alaşımlarından mamul eşya olarak 

değerlendirileceğinden bu ürünlerin tesliminde KDV 

tevkifatı uygulanmayacaktır. 

Kocaeli Vergi Dairesi 

Başkanlığı 

Gelir Kanunları Grup 

Müdürlüğü 

E-97726449-

130[6090117486]-

115349 

31.08.2022 

İlgi (a) ve (b)'de kayıtlı özelge talep 

formlarınızın incelenmesinden, 

Şirketinizin ithal ettiği çelik sacdan 

üretilen çelik ambalaj çemberi ve çelik 

tokasının satışında katma değer vergisi 

(KDV) tevkifatı uygulayıp 

uygulamayacağı hususunda 

Başkanlığımız görüşünün talep edildiği 

anlaşılmıştır. 

Buna göre, Şirketiniz tarafından ithal edilen çelik 

sacdan üretilen ve demir-çelik ve alaşımlarından 

mamul eşya kapsamında olan çelik ambalaj çemberi 

ve çelik tokalarının tesliminde Tebliğin (I/C-

2.1.3.3.8.)  bölümü kapsamında KDV tevkifatı 

uygulanmayacaktır. 

Ankara Vergi Dairesi 

Başkanlığı 

Gelir Kanunları 

KDV-ÖTV Grup 

Müdürlüğü 

E-84974990-

130[KDV.5/İ/09-

2022-92] 

31.08.2022 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 

faaliyet konusu inşaat iskeleleri ve 

aksesuarları imalatı olan şirketinizin 

boru, sac ve demir gibi malzemeleri 

kullanarak üretmiş olduğu inşaat iskelesi 

tesliminde katma değer vergisi (KDV) 

tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı 

hususunda Başkanlığımız görüşü talep 

edilmektedir. 

Buna göre, Şirketinizin boru, sac ve demir gibi 

malzemeleri kullanarak üretmiş olduğu inşaat 

iskelesinin, mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.2.) 

bölümünde sayılan mamul eşya olarak 

değerlendirilmesi ve bu ürünlerin tesliminde KDV 

tevkifatı uygulanmaması gerekmektedir. 

Samsun Vergi 

Dairesi Başkanlığı 

Gelir Kanunları Grup 

Müdürlüğü 

E-36062021-

130[2022-KDV-

ÖZE/47]- 62475 

20.07.2022 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 

Şirketiniz bünyesinde demir çelik 

ürünlerinden hammadde olarak kangal 

demir çekilerek galvanizli tel, tavlı tel, 

dikenli tel, örgü teli, doğrultma teli, 

helozon örgü teli, pvc galvanizli tel, 

çekilmiş tel, çimli çit, panel çit üretildiği 

belirtilerek söz konusu ürünlerin 

tesliminde katma değer vergisi (KDV) 

tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı 

hakkında Başkanlığımız görüşü 

istenilmektedir. 

Buna göre, Şirketiniz tarafından kangal demir 

çekilerek üretilen galvanizli tel, tavlı tel, doğrultma 

teli, pvc galvanizli tel, çekilmiş tel, dikenli tel, örgü 

teli, helozon örgü teli tesliminde KDV Genel 

Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.8.) bölümü 

kapsamında (4/10) oranında KDV tevkifatı 

uygulanması gerekmekte olup panel çit ve çimli çit 

tesliminde KDV tevkifatı uygulanmayacaktır. 
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Antalya Vergi 

Dairesi Başkanlığı 

(Gelir Kanunları 

Grup Müdürlüğü) 

E-76464994-

130[KDV.2022.206]-

212068 

31.08.2022 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; 

Şirketiniz tarafından alınan demir 

profillerin kesilip sehpa, kapak, metal 

kapı ve seperatör haline getirildiği 

belirtilerek, söz konusu ürünlerin 

tesliminde katma değer vergisi (KDV) 

tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı 

hususunda Başkanlığımız görüşü talep 

edilmektedir. 

Buna göre, Şirketinizin aldığı demir profillerden 

üretilen sehpa, kapak, metal kapı ve seperatör 

tesliminde KDV tevkifatı uygulanmayacaktır. 

Ankara Vergi Dairesi 

Başkanlığı 

Gelir Kanunları KDV 

ve ÖTV Grup 

Müdürlüğü 

E-84974990-

130[KDV3-İ-9-

2022/63]-393110 

31.08.2022 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 

imalatçı olan Şirketinizin demir-çelik ve 

alaşımlarından mamul tel ve sac levha  

satın alarak bu hammaddelerden 

korkuluk ve cam balkon gibi ürünler imal 

ettiği belirtilerek, söz konusu ürünlerin 

satışında katma değer vergisi (KDV) 

tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı 

hususunda Başkanlığımızdan görüş talep 

edilmektedir. 

Şirketiniz tarafından söz konusu ürünlerden imal 

edilen korkuluk ve cam balkon yapımı işi niteliği 

itibarıyla hizmet mahiyetinde olduğundan, bu hizmet 

için mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.) bölümü 

kapsamında KDV tevkifatı uygulanmayacaktır. 

Öte yandan, imal ettiğiniz korkuluk ve cam balkon 

yapımına ilişkin verdiğiniz hizmetin mezkur Tebliğin 

(I/C-2.1.3.2.1.) bölümünde yer alan şartları sağlaması 

halinde alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV 

tevkifatına tabi tutulacağı tabiidir. 

 

2. Gerçek Faydalanıcının Belirlenmesine İlişkin Açıklamalar 

 

 05.09.2022 Tarih ve VUK-145/2022-8 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde 529 Sıra 

No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 5 inci maddesi uyarınca gerçek faydalanıcının 

belirlenmesine ilişkin aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır. 

Gerçek Faydalanıcının Belirlenmesi   

529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde de belirtildiği üzere gerçek 

faydalanıcı mutlaka gerçek kişi olmak zorundadır. Gerçek faydalanıcının belirlenmesinde 

aşağıdaki unsurlar bir bütün olarak dikkate alınarak tespit yapılır. Yine aynı Tebliğde 

açıklandığı şekilde gerçek faydalanıcı; 

a) Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları, 

b) Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının gerçek 

faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi ya da bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak 

bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da 

kişileri, 

c) (a) ve (b) kapsamında gerçek faydalanıcının tespit edilemediği durumlarda, en üst 

düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişileri 

ifade eder. 

Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişiler, her halükarda 

bildirilmelidir. Bununla birlikte anılan Tebliğin (b) ve (c) bentleri kapsamında da gerçek 

faydalanıcının belirlenmesi halinde bu kişi veya kişilerin isimleri gerçek faydalanıcı bildirim 

formunda bildirilir. Söz konusu formun ilgili bölümlerinde gerçek faydalanıcı ile ilgili gerekli 

açıklamalar yapılır. 
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Doğrudan ve Dolaylı Kontrol 

Bir gerçek kişi, tüzel kişiliği olan veya olmayan teşekkülü doğrudan ya da dolaylı bir 

şekilde nihai olarak kontrolünde bulundurabilir. Bir teşebbüste doğrudan ya da dolaylı olarak 

yüzde yirmi beşten fazla hissesi olmadığı halde farklı araçlarla nihai kontrole sahip kişiler de 

teşebbüsün yüzde yirmi beşi aşan hisse sahipleri ile birlikte gerçek faydalanıcı olarak kabul 

edilir.  

Örneğin; yönetim ya da denetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu atama, görevden alma, 

şirket adına verilen kararlarda sözleşme ya da aile bağları gibi farklı yollarla önemli ölçüde söz 

sahibi olan kişi veya kişilerin tüzel kişiliği olan veya olmayan teşekkülü nihai olarak kontrol 

altında bulundurduğu kabul edilir. Gerçek Faydalanıcı Bildirim Formunun ilgili bölümlerinde 

buna ilişkin gerekli açıklamalar yapılır. 

Örnek 1: A şirketinin %80 hissesine sahip olan bir B şirketinin %40 oranında 

hissedarı olan Y kişisi, A şirketinde %80 x %40 = %32 oranında dolaylı olarak pay sahipliği 

olması sebebiyle A şirketinin gerçek faydalanıcılarından birisidir. 

Örnek 2: Şirketin kurucusu Z kişisi şirkette paylarını çocuklarına devretmiş; fakat 

yönetim kurulu başkanı olarak şirkette görev almaya devam etmektedir. Z kişisi, yönetimde yer 

alan kişilerin çoğunluğunu atama veya görevden alma konusunda yetkilidir. Bu durumda Z 

kişisi şirketin gerçek faydalanıcılarından birisidir. 

En Üst Düzey İcra Yetkisine Sahip Kişiler 

"En üst düzey icra yetkisi”ne sahip kişiler ifadesi ile; tüzel kişiliğin ticari faaliyetini 

temelden etkileyen stratejik kararlar alabilme yetkisine sahip gerçek kişi veya kişiler ile, günlük 

veya olağan işleri yürüten, yönetim kurulu başkanı, genel müdür, mali işler direktörü gibi üst 

düzey bir yönetim pozisyonu aracılığıyla icra kontrolünü elinde bulunduran gerçek kişi veya 

kişiler olarak anlaşılmalıdır. 

Durum bilgilerinize sunulur.   

Saygı ile, 

ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM 

VE YMM A.Ş. 
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