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                  İstanbul, 29 Mart 2022 
 

 

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ 

NO: 2022 / 42 
 
 

 

                         

  
30 Aralık 2007 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanacak KDV oranları Kararname eki listeler itibariyle aşağıdaki şekilde 

belirlenmiştir. (Bakınız 2007/84 Sayılı Sirkülerimiz) 

- Kararname Eki (I) Sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, 

- Kararname Eki (II) Sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, 

- Kararname Eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer alanlar dışındaki vergiye tabi işlemler için %18  

Öte yandan K.D.V. Kanununun 28. maddesinin verdiği yetkiye istinaden KDV oranı Bakanlar 

Kurulu’nca (Cumhurbaşkanı’nca) %1 ila %40 arasında olmak üzere (muhtelif mal ve hizmetler ile bazı 

malların perakende safhaları için farklı olabilecek şekilde) yeniden belirlenebilmektedir. 

 29 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 

2007/13033 sayılı Kararda bazı değişiklikler yapılmıştır.  
 
5359 sayılı Karar ilke KDV oranları ve uygulamasına ilişkin olarak yapılan değişiklikler aşağıda 

açıklanmıştır.   

 

1. Konut Teslimlerinde Kademeli Oran Uygulaması Getirilmiştir.  

 

2007/13033 sayılı BKK eki Karara ekli %1 KDV oranına tabi teslim ve hizmetlere ilişkin (I) sayılı 

Listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 11. sırası aşağıdaki gibidir.  

 

Net alanı 150 m2'ye kadar konut teslimleri ile belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi 

Başkanlığı ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları 

işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler 

dâhil) net alanı 150 m2'nin altındaki konutlara isabet eden kısmı, 

 

Öte yandan 2007/13033 sayılı BKK eki Kararın 1. maddesinin altıncı fıkrasında aşağıdaki hüküm yer 

almaktadır. Fıkra hükmü 03/02/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

 

(6)(I) sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER'' bölümünün 11 inci sırasında yer alan net alanı 

150 m2'ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki 

büyükşehirlerde (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 yerler 

hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin 

yükseltilmesi hali de dâhil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 29/7/1970 

Bazı Teslim ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranları Değiştirilmiştir.  KONU 

http://www.ecovisdeger.com.tr/
http://www.ecovis.com.tr/


 

  

 

www.ecovisdeger.com.tr ~ 2 ~ www.ecovis.com  

tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 

vergi değeri; 

 

5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 2007/13033 sayılı BKK eki; 

 

a) Kararın eki (I) sayılı Listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 11. sırası aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

 

“16/5/20212 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 ile belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların % 51 veya daha fazla 

hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere 

projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dâhil) net alanı 150 m2'nin altındaki konutlara 

isabet eden kısmı,”  

 

b) Kararın 1. maddesinin yukarıda yer alan altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.  

 

c) Kararın eki %8 KDV oranına tabi teslim ve hizmetlere ilişkin (II) sayılı listeye aşağıdaki sıra 

eklenmiştir.  

 

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

 

Yapılan değişikliklere göre 5359 sayılı Kararın yürürlüğe gireceği 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren 

konut teslimlerinde KDV oranı aşağıdaki gibi uygulanacaktır.  

 

- Konut net alanının 150 m²’ye kadar olan kısmı için %8  

-  Konut net alanının 150 m²’yi geçen kısmı için %18 

- Net alanı 150 m²’ye kadar olan konut teslimleri için %1   

 

1 Nisan 2022 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 olunacaktır.  Diğer bir deyişle bu 

konutlar için eski uygulama devam edecektir.                                                             

 

2. Arsa ve Arazi Teslimlerine Uygulanacak KDV Oranı %8’e İndirilmiştir.  

 

Arsa ve arazi teslimleri genel orana (%18) tabi iken, 5359 sayılı Kararla 2007/13033 sayılı BKK eki 

Karara, ekli (II) sayılı listeye eklenen (36) numaralı bent ile uygulanacak KDV oranı %8’e indirilmiştir.  

 

Değişiklik 1 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.  

 

3. Bazı Temizlik Ürünlerine Uygulanacak KDV Oranı %8’e İndirilmiştir.  

 

5359 sayılı Kararla 2007/13033 sayılı BKK eki Karara ekli (II) sayılı listeye eklenen aşağıdaki (37) 

numaralı bent ile, bentte sayılan temizlik ürünlerine uygulanacak KDV oranı 1 Nisan 2022 tarihinden 

geçerli olmak üzere %8’e indirilmiştir.  
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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 

 

Ayrıca 5359 sayılı Kararla (II) sayılı listeye eklenen (38) numaralı bent hükmü ile de 5045 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Gümrük Tarife Cetvelinin 9619.00 

pozisyonunda yer alan mallar (Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik 

eşyalar) için uygulanacak KDV oranı da 1 Nisan 2022 tarihinden geçerli olmak üzere %8’e indirilmiştir.  

 

4. Sertifikalı Tohumluk ve Fidanların Tamamı İçin KDV Oranı %1’e İndirilmiştir.  
 
2007/13033 sayılı BKK eki Karara ekli (I) sayılı Listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” 

bölümünün 5. sırası aşağıdaki gibidir.  

 

5- Buğday, arpa, mısır, çeltik, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği, soya, şeker pancarı, patates, pamuk, 

nohut, yonca, korunga, adi ve diğer fiğler, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan melezinin sertifikalı 

tohumlukları ile sertifikalı meyve fidanları, 

 

5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bahse konu 5. sıra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

 

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

 

Değişikliğe göre 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren Bakanlık tarafından sertifikalandırılan tohumluk 

ve fidanların tamamına %1, KDV oranı uygulanacaktır.  

 

5. İkinci El Araç Ticaretinde Bazı İşlemlere Genel (%18) KDV Oranı Uygulanacaktır.  

 

2007/13033 sayılı BKK ‘ı eki Karara ekli %1 KDV oranı uygulanacak teslim ve hizmetlere ilişkin (I) 

sayılı Listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 9. sırası aşağıdaki gibidir.  

 

9- Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız "kullanılmış" olanlar, "Türk Gümrük Tarife 

Cetvelinin 8701.90.50.00.00 Kullanılmış olanlar ile (10) (50) 87.03 pozisyonundaki binek otomobilleri ve 

esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) 

(steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil). [(Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi 

taşıtları, jipler, vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar, "8703.10.11.00.00 

özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 

olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 

taşıtlar","8703.10.18.00.00 diğerleri"] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, 

cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç.] (Katma Değer 

Vergisi Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini 

indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde 

öngörülen vergi oranı uygulanır ( İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce bu Kararın 

birinci maddesinin (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanarak satın alınan araçların tesliminde, bu 

araçların alımında uygulanan katma değer vergisi oranı uygulanır.) 

 

5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bahse konu 9. sıranın 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 (%18) uygulanarak satın alınan araçların teslimi ile özel matrah 
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uygulanarak yapılan teslimlerde, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen 

vergi oranı (%18) uygulanır” 

 

Değişikliğe göre Özel matrah uygulanarak yapılan teslimlerde (KDV mükellefi olmayanlardan KDV 

uygulanmaksızın alınan araçların karlı satışında satış karı üzerinden KDV uygulanmasında) halen %1 

olarak uygulanan KDV oranı 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren %18 olarak uygulanacaktır. Bahse konu 9. 

sırada sayılmayan araçlara (otobüs, kamyon vd.) uygulanmakta olan KDV oranında (%18) herhangi bir 

değişiklik olmamıştır.     

 

6. Yat, Kotra, Tekne ve Gezinti Gemilerinde KDV Oranı %18 olarak Belirlenmiştir.  

 

2007/13033 sayılı BKK eki Karara ekli (I) sayılı Listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” 

bölümünün 19. sırasında yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri yer almakta olup, bahse konu deniz 

araçlarının teslimlerinde halen %1 KDV oranı uygulanmaktadır.  

 

5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bahse konu 19. sıra yürürlükten kaldırılmıştır.  

 

Bu itibarla 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren sayılan deniz araçlarının tesliminde genel KDV oranı 

(%18) uygulanacaktır.  

 

7.Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerine Tabi Tüm Cihazların Teslimleri İçin KDV Oranı %8 Olarak 

   Belirlenmiştir.  

 

2007/13033 sayılı BKK eki Karara ekli %8 oranına tabi teslim ve hizmetlere ilişkin (II) sayılı Listenin 

22. sırasında %8 KDV oranı uygulanacak tıbbi cihazlar GTİP numaraları bazında sayılmıştır.  

 

5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bahse konu 22. sıra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

 

“22- Sağlık Bakanlığı tarafında yayımlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ve “İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi 

cihaz Yönetmeliği” hükümlerine tabi olan cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri” 

 

Değişiklikle Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ve “ İn Vitro Tanı 

Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” hükümlerine tabi olan tüm cihazların teslimi ile bunların kiralanması 

hizmetlerine uygulanacak KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir.  

 

Değişiklik 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren uygulanacaktır.  

 

8. Birinci Sınıf İşletme Belgeli Yerler İle Üç Yıldız ve Üzeri Otel, Tatil Köyleri ve Benzeri   

    Tesislerdeki Lokantalarda Verilecek Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranı da %8 Olarak  

    Belirlenmiştir. 

 

2007/13033 sayılı BKK eki Karara ekli %8 KDV oranına tabi teslim ve hizmetlere ilişkin (II) sayılı 

Listenin 24. sırasında aşağıdaki hüküm yer almaktadır. 

 

Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu 

ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, 

pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan 

yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme 
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belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki 

lokantalar hariç) verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç), 

 

5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bahse konu 24. sırada 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.  

 

Buna göre 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren birinci sınıf lokanta ya da işletme belgesine sahip olan 

yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalarda verilecek 

hizmetlere de %8 KDV oranı uygulanacaktır.   

 

9. Sütçülükte Kullanılan Makine ve Cihazlara ve Tarımsal Sanayide Kullanılan Bazı Makinalara 

    Uygulanacak KDV Oranı %8 Olarak Belirlenmiştir. 
 
207/13033 sayılı BKK eki Karara ekli %8 KDV oranına tabi teslim ve hizmetlere ilişkin (II) sayılı 

Listenin 28. sırasının 8434.10.00.00.00. GTİP numarasında Süt Sağma Makinaları yer almakta olup, bu 

makinaların tesliminde halen %8 KDV oranı uygulanmaktadır.  

 

5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle; 
 
a) Bahse Konu 28. sıradaki tabloda yer alan “8434.10.00.00.00 süt sağma makinaları” satırı “84.34 

süt sağma makinaları ve Sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar” olarak değiştirilmiştir 
             
 b) Ayrıca aynı sıradaki tablonun sonuna 30/12/2021 tarihli ve  5045 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 

eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin aşağıdaki sıraları eklenmiştir 

 

 

 

 

 
 

 

Değişiklikler 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.   

 

 

   

 Saygılarımızla 

 

 

 

 

 

 

EK: 5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı  
 
Ecovis Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Büyükdere Cad. Nevtron İş Merkezi No.119/6, 34394 Esentepe- İstanbul 
Tel: +90 212 211 9901, 02, 04 Faks: +90 212 211 99 52 E-mail: info@degerymm.com.tr 
 
ECOVIS International tax advisors · accountants · auditors · lawyers in Austria, Belgium, Bulgaria, China, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, France, Germany, 
Great Britain, Greece, Hong Kong, Hungary, India, Ireland, Italy, Japan, Republic of Korea, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Qatar, 
Romania, Russia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine and USA (associated partners). 
ECOVIS International is a Swiss association. Each Member Firm is an independent legal entity in its own country and is only liable for its own acts or omissions, not those of any 
other entity.  
 
ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. is a Turkish Member Firm of ECOVIS International.  

 

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  
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