
 

    
 
                                                                 Barış Mah. F.S.M Bulvarı No:1   
                                                                              As-Deniz Apt. K:4 D:11 Nilüfer BURSA 
www.denetcilerymm.com.tr                     Tel:0.224.452 20 36  Cep Tel:505 4746327 

 

Seri No   : 43 
Tarih      : 29.03.2022 
 
 
 

SİRKÜLER  
(2022/43) 

 
 
Konu: Katma Değer Vergisi Oranlarında Değişiklik 
 

 
 

ÖZET 
 
– Konut teslimlerindeki KDV oranı yeniden düzenlenerek konutların net alanının 150 m2’ye 
kadar olan kısmı için %8 (6306 sayılı Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan 
olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri 
çerçevesinde yapılan konutlarda %1), 150 m2’nin üzerindeki kısımlar içinse (6306 sayılı 
Kanun kapsamındakiler dahil) %18 olarak belirlenmektedir. Kararın yürürlüğe girdiği 
tarihten önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri 
tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için eski hükümler 
uygulanmaya devam edilecektir. 
– Arsa ve arazi teslimlerinde KDV oranı %18’den %8’e indirilmektedir. 
– Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tüm tohumluk ve fidanların KDV 
oranı %1’e indirilmektedir. 
– İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerce özel matrah uygulanarak 
yapılan kullanılmış araç teslimlerinde KDV oranı %18 olarak belirlenmektedir. 
– Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinin KDV oranı %18 olarak belirlenmektedir. 
– Tarife ve GTİP bazlı %8 KDV oranı uygulanan tıbbi cihazlar için, güncel mevzuat 
düzenlemeleri esas alınarak Sağlık Bakanlığı uygulamaları ile uyum sağlanmaktadır. 
– Yeme içme hizmetlerindeki birinci sınıf işletme, üç yıldız ve üzeri otel gibi yerler için 
yapılan ayrım kaldırılarak bu hizmetlerin tamamında KDV oranı %8 olarak 
belirlenmektedir. 
– %8 oranına tabi tarım makinelerinin kapsamına bir takım makinalar dahil edilmektedir. 
– Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt 
mendil ve peçete ile bebek ve yetişkin bezleri, hijyenik ped vb. ürünlerin teslimlerinde KDV 
oranı %18’den %8’e indirilmektedir. (GİB) 
 

 
Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanununun 28 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 

https://www.alomaliye.com/2015/01/02/katma-deger-vergisi-kanunu-3065-sayili-kanun/
https://www.alomaliye.com/2015/01/02/katma-deger-vergisi-kanunu-3065-sayili-kanun/


 

MADDE 1- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1 inci 
maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 2– Aynı Kararın eki (I) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 5 inci sırası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“5- Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tohumluk ve fidanlar,” 

MADDE 3– Aynı Kararın eki (I) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 9 uncu 
sırasının sonunda yer alan parantez içi ifadenin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce bu Kararın 1 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanarak satın alınan araçların teslimi ile özel matrah 
uygulanarak yapılan teslimlerde, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde 
belirtilen vergi oranı uygulanır.” 

MADDE 4– Aynı Kararın eki (I) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 11 inci 
sırasında yer alan “Net alanı 150 m2,ye kadar konut teslimleri” ibaresi “16/5/2012 tarihli ve 6306 
sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve 
riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri 
çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 m2,ye kadar olan kısmı” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 5– Aynı Kararın eki (I) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 19 uncu 
sırası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 6– Aynı Kararın eki (II) sayılı listenin 22 nci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“22- Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ve “İn Vitro Tam Amaçlı Tıbbi 
Cihaz Yönetmeliği” hükümlerine tabi olan cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri,” 

MADDE 7– Aynı Kararın eki (II) sayılı listenin 24 üncü sırasında yer alan “(birinci sınıf lokanta ruhsatı 
ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin 
bünyesindeki lokantalar hariç)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 8– Aynı Kararın eki (II) sayılı listenin 28 inci sırasındaki tabloda yer alan “8434.10.00.00.00 
Süt sağma makinaları” satırı “84.34 Süt sağma makinaları ve sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar” 
olarak değiştirilmiş ve tablonun sonuna 30/12/2021 tarihli ve 5045 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 
eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin aşağıdaki sıraları eklenmiştir. 

8418.69.00.99.19 Diğerleri (Yalnız süt soğutma tankları) 

8433.60.00.00.00 
Yumurtaları, meyveleri veya diğer tarım ürünlerini ağırlık veya 
büyüklüklerine göre ayırmaya veya temizlemeye mahsus makina ve 
cihazlar 

 
 
MADDE 9– Aynı Kararın eki (II) sayılı listeye aşağıdaki sıralar eklenmiştir. 

“35- Konutların net alanının 150 m2,ye kadar olan kısmı, 

36- Arsa ve arazi teslimleri, 

https://www.alomaliye.com/2007/12/30/mal-ve-hizmetlere-uygulanacak-katma-deger-vergisi-oranlarinin-tespitine-iliskin-karar-bkk-200713033/
https://www.alomaliye.com/2007/12/30/mal-ve-hizmetlere-uygulanacak-katma-deger-vergisi-oranlarinin-tespitine-iliskin-karar-bkk-200713033/
https://alomaliye.com/2012/05/31/afet-riski-altindaki-alanlarin-donusturulmesi-hakkinda-kanun-6306-sayili-kanun/
https://alomaliye.com/2012/05/31/afet-riski-altindaki-alanlarin-donusturulmesi-hakkinda-kanun-6306-sayili-kanun/
https://www.alomaliye.com/2021/06/03/tibbi-cihaz-yonetmeligi-2/
https://www.alomaliye.com/2021/06/03/in-vitro-tani-amacli-tibbi-cihaz-yonetmeligi/
https://www.alomaliye.com/2021/06/03/in-vitro-tani-amacli-tibbi-cihaz-yonetmeligi/


 

37- Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş 
olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş iplikleri, 

38- 30/12/2021 tarihli ve 5045 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş 
Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 9619.00 pozisyonunda yer alan mallar,” 

MADDE 10– Bu Karar, yayımını izleyen ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

Bu Kararın yürürlük tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların 
iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için 1 inci ve 4 üncü 
maddelerde kaldırılan veya değiştirilen hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 

MADDE 11– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 

 
Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 
 
Katma Değer Vergisi Oranlarında Değişiklik (Karar Sayısı: 5359) 
 
Bilgilerinize sunarız. 

https://www.alomaliye.com/2021/12/30/2022-istatistik-pozisyonlarina-bolunmus-turk-gumruk-tarife-cetveli/
https://www.alomaliye.com/2021/12/30/2022-istatistik-pozisyonlarina-bolunmus-turk-gumruk-tarife-cetveli/
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220329-6.pdf
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