
 

 

Bakır, Çinko, Alüminyum ve 

Kurşun Ürünlerinin Teslimi ile 

Külçe Metal Teslimlerinde 

Tevkifat Oranlarında Değişiklik 

Hk. 

 
03 Mart 2020 tarih ve 31057 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA 

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SERİ NO: 31) ile Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun 

Ürünlerinin Teslimi ile Külçe Metal Teslimlerinde Tevkifat 

Oranlarında değişiklik yapılmıştır.  

Buna göre;  Külçe Metal Teslimleri ile Bakır, Çinko, 

Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Tesliminde (5/10) 

oranında uygulanan tevkifat tutarı (7/10) olarak 

değiştirilmiştir. 

Söz konusu değişiklik 01 Nisan 2020 tarihinden itibaren 

uygulanmaya başlanacaktır.  

Konuya ilişkin ayrıntılı açıklama sirkümüzde yapılmıştır.  
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Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin 

Teslimi ile Külçe Metal Teslimlerinde Tevkifat 

Oranlarında Değişiklik Hk. 

2.1.3.3.1. Külçe Metal Teslimleri  

2.1.3.3.1.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı  

Tebliğin (I/C-2.1.3.3.1.2.) bölümünde belirtilen külçe metallerin Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) 

bölümlerinde sayılanlara tesliminde, (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.  

Hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko, alüminyum ve kurşun külçelerinin 

ithalatçılar ve ilk üreticiler (cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan teslimlerinde 

tevkifat uygulanmaz, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanır.  

Hurda metalden elde edilen külçelerin ithalatçıları ve üreticileri tarafından tesliminde de 

tevkifat uygulanır. İthalatçılar tarafından yapılan teslimlerde, satıcı (ithalatçı) tarafından 

düzenlenen faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat 

uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine 

yer verilir.  

Cevherden üretim yapanlar ise düzenlenen faturada “Teslim edilen mal firmamızca cevherden 

üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına yer vermek suretiyle tevkifat 

uygulanmaksızın işlem yapar.  

2.1.3.3.1.2. Kapsam  

Tevkifat kapsamına, her türlü hurda metallerden elde edilen külçeler ile hurda metallerden elde 

edilenler dışındaki bakır, çinko, alüminyum ve kurşun külçelerinin teslimi girmektedir. Slab, 

billet (biyet), kütük ve ingot teslimleri de bu uygulama bakımından külçe olarak değerlendirilir.  

Yukarıda belirtilen metallerin, alışlarında tevkifat uygulanıp uygulanmadığına ve silisyum, 

magnezyum, mangan, nikel, titan gibi maddeler ihtiva edip etmediklerine bakılmaksızın, külçe, 

slab, biyet, kütük ve ingot haline getirilmiş şekilde satışında KDV tevkifatı uygulanır. 

2.1.3.3.2. Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi  

2.1.3.3.2.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı  

Bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve 

alaşımlarından mamul, Tebliğin (I/C-2.1.3.3.2.2.) bölümünde belirtilen ürünlerin, Tebliğin 

(I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde sayılanlara tesliminde, (7/10) oranında KDV tevkifatı 

uygulanır.  
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Bunların, ilk üreticileri (cevherden üretim yapanlar) ile ithalatçıları tarafından tesliminde 

tevkifat uygulanmaz, sonraki safhaların teslimleri ise tevkifata tabidir. İthalatçılar tarafından 

yapılan teslimlerde, satıcı (ithalatçı) tarafından düzenlenen faturada “Teslim edilen mal 

doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve 

ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilir.  

Cevherden üretim yapanlar ise düzenlenen faturada “Teslim edilen mal firmamızca cevherden 

üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına yer vermek suretiyle tevkifat 

uygulanmaksızın işlem yapar. 

2.1.3.3.2.2. Kapsam  

Tevkifat kapsamına bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve 

alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından mamul; anot, katot, granül, filmaşin, profil, levha, 

tabaka, rulo, şerit, panel, sac, boru, pirinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerleri, çinko oksit 

ile kurşun ve alaşımlarından mamul, tuğla, mühür, yaprak, plaka, folyo, pul, saçma, ızgara, toz, 

kurşun oksit, kurşun monoksit, kırmızı oksit ve benzerleri girmektedir.  

Profilin boyanmış veya kaplanmış olması, bunların tesliminde tevkifat uygulanmasına engel 

değildir. Bu durumda, profilin boyanması veya kaplanmasına ilişkin fason eloksal işçiliği 

tevkifat kapsamında değildir.  

Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun telin; plastik, cam, kâğıt, emaye, vernik ve benzeri 

izolasyon malzemeleri ile kaplanması suretiyle elde edilen "izoleli iletken" teslimleri tevkifata 

tabi tutulmaz. Ayrıca, söz konusu metal ve alaşımlarından imal edilen nihai ürünler ile bunların 

kesme, sıyırma, kıvırma, kaynak, bükme, vida yeri delme-açma ve benzeri şekillerde işlenmesi 

sonucu elde edilen yarı mamul ve mamul mahiyetindeki malların teslimleri tevkifata tabi 

değildir.  

Örnek: Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ve bunların alaşımı metallerden elde edilen 

meşrubat kutusu, otomobil parçası, havalandırma kanal borusu, pano, çerçeve, kapı, kapı kolu, 

mahya, alüminyum folyo, köşebent, vida, somun, vida soketi, dübel, kilit, çivi, kepenk taşı, 

flanş, maşon, dirsek, bek, kanca, menteşe, aksesuar ve benzerlerinin teslimi tevkifata tabi 

olmayacaktır. 

2.1.3.3.3. Hurda ve Atık Teslimi  

2.1.3.3.3.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı  

Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarının* 

teslimi 3065 sayılı Kanunun (17/4-g) maddesi gereğince KDV’den müstesnadır. Ancak, bu 

malların teslimi ile ilgili olarak aynı Kanunun (18/1) inci maddesine göre istisnadan 

vazgeçilmesi mümkündür. İstisnadan vazgeçenlerin metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam 

hurda ve atıklarının tesliminde, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümü kapsamındaki alıcılar 

tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. 
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Örnek 1: "Hurda" olarak tabir edilen bir jeneratör, bobinleri sarılıp tamir ve bakımdan sonra 

yeniden jeneratör olarak kullanılacak hale getiriliyorsa, kullanılmış jeneratörün tesliminde 

tevkifat uygulanmayacaktır. 

Örnek 2: (A) Ltd. Şti. tarafından, atık değerlendirme işiyle uğraşan Hurda A.Ş. ne yapılacak 

hurda pil, hurda akü vb. teslimleri esas itibarıyla Kanunun (17/4-g) maddesi kapsamında 

KDV’den istisna olacak, (A)’nın istisnadan vazgeçmiş olması halinde teslim bedeli üzerinden 

hesaplanan KDV’nin (7/10)’u Hurda A.Ş. tarafından tevkifata tabi tutulacaktır. Hurda akü ve 

pilin belirli bir işlemden geçirildikten sonra tekrar kullanılabilir duruma gelmesinin mümkün 

olması halinde, bu teslimde istisna veya tevkifat uygulanmayacaktır. 
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