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BAZI MAL VE HİZMET TESLİMLERİNDE KDV ORANLARINDA 

 DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 
(YENİ ORANLAR 01 NİSAN 2022 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAKTIR.) 

             

 29/03/2022 

Değerli Üyemiz,         

 
29 Mart 2022 Tarih ve 31793 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan   5359 CUMHURBAŞKANI 

KARARI ile KDV oranlarında yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.  Yeni oranlar 01/NİSAN /2022 
Tarihinden itibaren uygulanacaktır.  
 
KDV ORANLARI, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre;   

a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, %18   

b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %1 

c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %8 

Olarak uygulanmaktadır. 

 
1) KONUT, ARSA, ARAZİ VE İŞ YERİ TESLİMLERİNDE UYGULANACAK KDV ORANLARI: 

a)- 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 
kapsamında (KENTSEL DÖNÜŞÜM)   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 için  
KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır. Aşan kısım için ise; %18 KDV oranı uygulanacaktır. 
 
b)- 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 dahil) net alanının 150 m2’ye kadar 
olan kısmı için   KDV  oranı  %1 olarak uygulanacaktır .Aşan kısım için ise;  %18 KDV 
oranı  uygulanacaktır. 
 
 
c)- Yukarıdaki kapsama girmeyen konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için %8 KDV 
oranı, aşan kısım için ise; %18 KDV oranı uygulanacaktır. 
 
d)- Arsa ve arazi teslimleri için KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır. 
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e)-İş yeri  teslimlerin   metrekaresi ne olursa olsun eskiden olduğu gibi %18 oranında KDV 
hesaplanır. 
 
NOT: 29/03/2022 Tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 5359 Sayılı CUMHURBAŞKANI Kararının   1. 
Maddesi ile     24/12/2007 Tarih ve 2007/13033 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlükte olan 
“Mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararının 1. 
Maddesinin (6) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır  
 
Yürürlükten kaldırılan fıkra; Konut teslimlerindeki hesaplama sistemlerini içermekteydi (Büyükşehir 
& Arsa metre kare değeri & İnşaat cinsi & Yapı ruhsat tarihi) Bu sistem yürürlükten kaldırılmış olup, 
yeni sistem yukarıdaki gibi olacaktır 
 
2)- TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN SERTİFİKALANDIRILAN TOHUMLUK VE FİDANLAR 
TESLİMLERİNDE UYGULANACAK  
KDV ORANI: (%1)  
 

Eski Hali Yeni Hali 

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, 

5- Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 
sertifikalandırılan tohumluk ve fidanlar  

 
Yapılan düzenleme ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan TÜM tohumluk ve 
fidanlar için uygulanacak KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir.   
 

3)- İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİYLE İŞTİGAL EDEN 

MÜKELLEFLERİN (OTO GALERİLERİ) ÖZEL MATRAH UYGULAYARAK 

YAPTIKLARI ARAÇ TESLİMLERİNDE UYGULANACAK KDV  ORANI  : (%18 )  

Eski Hali Yeni Hali 

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. 

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.” (%  18)  

 

KDV Kanununun  “Özel Matrah Şekilleri” başlıklı  23 üncü maddesinin (f) bendinde; 

ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, katma 

değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan 

alımlar dâhil) alınarak vasfında değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara 

taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrahın, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar 

olduğu hüküm altına alınmıştır. 

mailto:ismmmo@ismmmo.org.tr


 

Kurtuluş Cd. No:114 34375 Kurtuluş - Şişli / İSTANBUL Telefon: 0 (212) 315 8400 Faks: 0 (212) 343 4780 
e-Posta: ismmmo@ismmmo.org.tr | www.ismmmo.org.tr 

5359 Sayılı C.Başkanı  Karar ile yapılan değişiklik uyarınca,  ikinci el motorlu kara taşıtı 

ticaretiyle iştigal eden mükelleflerin, KDV mükellefi olmayanlardan KDV 

uygulanmaksızın satın aldıkları ve özel matrah uyguladıkları teslimlerde %1 yerine %18 

oranında KDV  hesaplanacaktır.  

ÖNEMLİ NOT:  YUKARIDAKİ AÇIKLAMALAR DIŞIN DA; 

 

a) Galericilerin,  Sıfır araçlar ile araç kiralama firmalarından, sürücü kurslarından 

veya gerçek usulde vergilendirilen taksi işletmelerinden %18 oranında KDV 

uygulanarak satın aldığı binek otomobillerin  satışları için düzenlenecek  Faturada  %18 

oranında  KDV hesaplanacaktır.    

 

b) Galericilerin, Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinden   %1 KDV ödeyerek satın 

almış oldukları İKİNCİ EL BİNEK OTOMOBİL satışları için düzenlenecek Faturada  

%1 oranında KDV hesaplanacaktır.    

 

Bu konuda daha önce yayımlanan  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 26) yürürlüktedir.  

 

Söz  konusu tebliğe göre ;  söz konusu Kararın yürürlüğe girdiği 22/3/2019 tarihinden 

itibaren ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce; 

 

-  %1 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde %1, 

-  %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde %18 

KDV oranı uygulanacaktır. 
 

4)- YATLAR, KOTRALAR, TEKNELER VE GEZİNTİ GEMİLERİNİN TESLİMLERİNDE UYGULANACAK KDV 
ORANI: (%18 )  

5359 Sayılı C. Başkanı Kararının 5 inci maddesi ile aynı Kararın eki (I) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE 
HİZMETLER” bölümünün 19 uncu sırası yürürlükten kaldırılmıştır.   

Buna göre, yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinin tesliminde %1 yerine   %18 oranında 
KDV uygulanacaktır. 

5) TÜM TIBBİ CİHAZLARIN KİRALANMASINDA VE TESLİMİNDE UYGULANACAK KDV ORANI: (% 8)  

5359 Sayılı C. Başkanı Kararının 6 ncı maddesi ile aynı Kararın eki (II) sayılı listenin 22 nci sırası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Yapılan değişiklik uyarınca, daha önce sadece yukarıda anılan 22 nci sırada GTİP numaraları belirlenen 
tıbbi eşyalar için %8 KDV oranı uygulanmaktayken;  

 01/04/2022 tarihinden itibaren   Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ve 
“İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” hükümlerine tabi olan TÜM CİHAZLARIN teslimi ile 
bunların kiralanması hizmetleri için %8 KDV oranı uygulanacaktır. 

6)- BİRİNCİ SINIF LOKANTA RUHSATI YA DA İŞLETME BELGESİNE SAHİP OLAN YERLER İLE ÜÇ YILDIZ 
VE ÜZERİ OTELLER, TATİL KÖYLERİ VE BENZERİ TESİSLERİN BÜNYESİNDEKİ LOKANTALARDA 
UYGULANACAK KDV ORANI %8  
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Eski Hali Yeni Hali 

Gazino, açık hava  gazinosu, bar, dans salonu, 
diskotek, pav yon, 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 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), 

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

 
 
Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri otellerin, tatil 
köylerinin ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalarda verilen yeme içme 
hizmetlerinde %8 oranında KDV uygulanacaktır.  (Daha önce %18 oranı uygulanıyordu)  
 
Bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı için %18 KDV oranı 
uygulanacaktır.  
7) - SÜTÇÜLÜKTE VE TARIM ÜRÜNLERİNDE KULLANILAN BAZI MAKİNE VE CİHAZLARIN TESLİMİNDE  
UYGULANACAK KDV ORANI %8  

5359 Sayılı C.Başkanı  Kararının  8 inci maddesi ile 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. 

Buna göre, daha önce sadece süt sağma makinalarına uygulanan %8 KDV oranı; 

• 84.34 Süt sağma makinaları ve sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar, %8 
  

• 8418.69.00.99.19 - Diğerleri (Yalnız süt soğutma tankları), %8  
  

• 8433.60.00.00.00 - Yumurtaları, meyveleri veya diğer tarım ürünlerini ağırlık veya 
büyüklüklerine göre ayırmaya veya temizlemeye mahsus makina ve cihazlar, için de 
uygulanacaktır. %8  

Bu makineler için daha önce %18 oranında KDV Uygulanmakta idi  . 

8)- BAZI  TEMİZLİK MALZEMELERİ, HİJYEN ÜRÜNLER, VE  BEBEK BEZLERİ NİN TESLİMİNDE 
UYGULANACAK KDV ORANI : %8  

5359 Sayılı C.Başkanı  Kararının  9 uncu maddesi ile aynı Kararın eki (II) sayılı listeye aşağıdaki sıra 
eklenmiştir. 

Buna göre, daha önce %18 KDV oranına tabi olan; 
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• Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon 
emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kâğıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve 
macunu, diş iplikleri, %8  
  

• 9619.00 GTİP pozisyonunda yer alan hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve 
benzeri hijyenik eşyaların teslimde %8 oranında KDV uygulanacaktır. 

(II) sayılı listeye Yeni eklenen sıralar: 

37- Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon 
emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu, kâğıt 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,” 

 ( 9619.00 POZİSYONU : Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşyalar)  

YUKARIDAKİ ORANLARIN YÜRÜRLÜK TARİHİ   : 01 NİSAN 2022 dir.  

 
Saygılarımla, 
 
Yücel AKDEMİR  
İSMMMO Başkanı 
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