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ilgi 	:04.10.2019 tarihli ve 1683 sayı lı  yazınız. 

Ilgide kayı tlı  yazı nızda, 1136 sayı lı  Avukatlık Kanununun 176-181 inci maddeleri 

uyarınca yapılan adli yardım görevlendirmeleri ile Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince 

görevlendirilen müdafıi ve vekillere yapı lacak ödemelerde uygulanması  gereken katma değer 

vergisi (KDV) oranı  konusunda Başkanlığı= görüşü talep edilmekte olup, konuya ilişkin 

açıklamalara aşağıda yer verilmiştir. 

Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları, 3065 sayı lı  KDV Kanununun 28 inci 
maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak nıaddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayı lı  Kanun 
Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kumlu, değişiklik sonrasında ise 
Cumhurbaşkanı  tarafından belirlenmektedir. 

Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayı lı  Bakanlar KUrulu Kararı  (BKK) eki (I) 

sayı lı  listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayı lı  listede yer alan teslim ve 
hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak 
belirlenmiştir. 

01.10.2019 tarihli ve 1594 sayı lı  Cumhurbaşkanı  Kararıyla söz konusu BICK eki (II) 

sayı lı  listenin (B) bölümüne 32 nci sıra eklenmiş  olup bu sıra gereğince; "Aile mahkemeleri, 
tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet 

davaları  ve iş/eri; bu davalara bağlı  kanun yolları; iş  uyu şmazlıklarında dava şartı  olarak 
arabuluculuk ile bunlara bağlı  ilamlı  icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri, "ne 
02.10.2019 tarihinden itibaren % 8 oranında KDV uygulanacaktır. 

Bu çerçevede; 

Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren 

dayalar_v.e..işlerr 
Vesayet davaları  ve işleri, 	d 
Yukarıda sayılan davalara ilişkin kanun yolları, 

- İş  uyuşmazlıklarında dava şartı  arabuluculuk, 
- Yukarıdaki maddelere ilişkin ilamlı  icra takipleri 
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kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde °A 8 oranında KDV hesaplanacak; bunun 

dışındaki avukatlık hizmetleri ise genel oranda (% 18) KDV'ye tabi tutulacaktır. 

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı  üzere, ilgili BKK eki (Il) sayı lı  listenin B/32 inci sırası  

tüm avukatlık hizmetlerini kapsamamakta, sayma yöntemiyle sınırlı  avukatlık hizmetlerinde 

indirimli oran uygulamasına cevaz vermektedir. 

Bu itibarla, 1136 sayılı  Avukatlık Kanununun 176-181 inci maddeleri uyarınca yapı lan 

adli yardım görevlendirmeleri ile Ceza Muhakemesi Kanunu  gereğince görevlendirilen müdafil 

ve yekillere yapılacak ödemeler, kararnamenin ilgili sırasında sayı lan iş  ve işlemlere yönelik 

olması  kaydıyla % 8 oranında KDV'ye tabi tutulacaktır. Ancak, bu sıra kapsamında sayılmayan 

iş  ve işlemlere ilişkin adli yardım görevlendirmeleri ile zorunlu müdafılik ve vekalet hizmet 

bedelleri üzerinden % 18 oranında KDV hesaplanması  gerektiği tabiidir. 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. 

trf e-işşafact 
Adem BILGILI 

Başkana. 
Gelir idaresi Daire Başkanı  V. 
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