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BAZI MAL VE HİZMET TESLİMLERİNDE
KDV ORANLARINDA
DEĞİŞİKLİK YAPILDI
ÖZET
5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV oranlarında bazı değişiklikler yapıldı.
1) Konutların net alanının 150 m2'ye kadar olan kısmında KDV oranı %8 olarak belirlendi. Konut
net alanının 150 m2'yi aşan kısım için KDV oranı %18’dir.
2) Arsa ve arazi teslimlerinde KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir.
3) 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 için KDV oranı %1’dir.
4) Herhangi bir sınırlama ve ayrım olmaksızın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından
sertifikalandırılan tohumluk ve fidanlar için KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır.
5) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce %18 KDV oranı uygulanarak
satın alınan araçların tesliminde ve özel matrah uygulanarak yapılan teslimlerde KDV oranı
%18 olarak uygulanacaktır.
6) 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, dış ipliklerinde KDV oranı %8’e indirildi.
7) Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri için %1 olarak uygulanmakta olan KDV oranı %18’e
çıkarıldı.
8) Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller,
tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalarda uygulanmakta olan KDV oranı
%18’den %8’e indirildi.
9) Süt sağma makinalarının yanı sıra sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar için de KDV oranı
%8 e indirildi.
10) Süt soğutma tankları ile yumurtaları, meyveleri veya diğer tarım ürünlerini ağırlık veya
büyüklüklerine göre ayırmaya veya temizlemeye mahsus makina ve cihazlar için KDV oranı %8’e
indirildi.
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Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28’inci maddesinde, katma değer vergisi oranının vergiye tabi her
bir işlem için %10 olduğu, Bakanlar Kurulunun bu oranı, dört katına kadar artırmaya, %1'e kadar
indirmeye, bu oranlar dâhilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı
vergi oranları tespit etmeye yetkili olduğu belirtilmiştir.
Bu

kapsamda

katma

değer

vergisi

oranları,

değişik

tarihlerde

çıkarılan

Bakanlar

Kurulu/Cumhurbaşkanı Kararları ile farklı mal teslimleri ile hizmet ifaları için farklı oranlarda
uygulanmıştır.
Son olarak 30/12/2007 tarihli ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı BKK ile
mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin daha önceki bütün
kararnameler yürürlükten kaldırılarak, KDV oranları için temel bir düzenleme yapılmıştır.
Bu düzenlemede, mal ve hizmetlere halen uygulanmakta olan üçlü oran sistemi ve oranlar aynen
korunarak mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları,
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 tespit edilmiştir. Söz konusu Karar ekinde yer alan vergi oranlarında, daha sonra muhtelif
tarihlerde değişiklikler yapılmıştır.
Bu kapsamda 29 Mart 2022 tarihli ve 31793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5359 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile I ve II sayılı listelerde 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere bazı değişiklikler yapılmıştır.
Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir.
1-) Kararın l inci maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Bu madde aşağıdaki gibiydi.
“6) (2017/9759 sayılı Kararnamenin 2 nci maddesiyle değişen fıkra. Yürürlük: 03/02/2017) (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
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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 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine
istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;
(i) Yapı ruhsatı 1/1/2013 ila 31/12/2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum
ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2013 tarihinden itibaren yapılacak konut
inşaatı projelerinde;
a) Beş yüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde bu
maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı,
b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde
belirtilen vergi oranı,
(ii) Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum
ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden itibaren yapılacak konut
inşaatı projelerinde;
a) Bin Türk Lirası ile iki bin Türk Lirası (iki bin Türk Lirası dâhil) arasında olan konutların tesliminde bu
maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı,
b) İki bin Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde
belirtilen vergi oranı,
uygulanır.
Kaldırılan bu düzenlemenin yerine Kararın 9’uncu maddesi ile konutların net alanının 150 m2'ye kadar
olan kısmı ile arsa ve arazi teslimleri için vergi oranı % 8 olarak belirlenmiştir.
Ayrıca Kararın 4’üncü maddesi ile (1) 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.
Kararın yürürlük tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların
iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için kaldırılan veya
değiştirilen hükümlerin uygulanmasına devam edilecektir.
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2-) (I) sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümünün 5 inci sırası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Değişmeden Önceki Düzenleme

Değişiklik Düzenlemesi

5- Buğday, arpa, mısır, çeltik, fasulye, "5- Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından
yer

fıstığı,

ayçiçeği,

soya,

şeker sertifıkalandırılan tohumluk ve fidanlar,"

pancarı, patates, pamuk, nohut, yonca,
korunga, adi ve diğer fiğler, sorgum,
sudan otu ve sorgum-sudan melezinin
sertifikalı tohumlukları ile sertifikalı
meyve fidanları,

Yapılan düzenleme ile herhangi bir sınırlama ve ayrım olmaksızın Tarım ve Orman Bakanlığı
tarafından sertifikalandırılan tohumluk ve fidanlar için KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır.
3-) I) sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümünün 9 uncu sırasının sonunda yer
alan parantez içi ifadenin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Değişmeden Önceki Düzenleme

Değişiklik Düzenlemesi

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal
iştigal eden mükelleflerce bu Kararın eden
birinci

maddesinin

(a)

mükelleflerce

bu

Kararın

l

inci

bendinde maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde

belirtilen vergi oranı uygulanarak satın belirtilen vergi oranı uygulanarak satın alman
alınan

araçların

tesliminde,

bu araçların teslimi ile özel matrah uygulanarak

araçların alımında uygulanan katma yapılan
değer vergisi oranı uygulanır.)

teslimlerde,

bu

Kararın

l

inci

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
belirtilen vergi oranı uygulanır.)
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Bu düzenleme ile ikinci el satışlarında uygulanacak KDV oranı ile ilgili belirlilik sağlanmıştır. Buna göre;
ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce %18 KDV oranı uygulanarak sasın
alınan araçların tesliminde ve özel matrah uygulanarak yapılan teslimlerde KDV oranı %18 olarak
uygulanacaktır.
4-) (I) sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümünün 19 uncu sırası yürürlükten
kaldırılmıştır. Bu sıra aşağıdaki gibidir.
“19- (2017/9759 sayılı Kararname ile değişen sıra. Yürürlük: 03/02/2017) Yatlar, kotralar, tekneler ve
gezinti gemileri,”
5-) Kararın eki (II) sayılı listenin 22 nci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"22- Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" ve "İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi
Cihaz Yönetmeliği" hükümlerine tabi olan cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri,"
Bu değişiklikle, 22’nci sırada yer alan liste kaldırılmış, yerine Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" ve "İn Vitro
Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" hükümlerine tabi olan cihazlar ibaresi getirilmiştir. Söz konusu
kaldırılan liste EK 1’de yer almaktadır.
6-) 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. Bu durumda, söz konusu sıra
aşağıdaki gibi olmuştur.
“24- 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),”
7-) 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.
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8418.69.00.99.19

Diğerleri (Yalnız süt soğutma tankları)

8433.60.00.00.00

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

8-) Kararın eki (II) sayılı listeye aşağıdaki sıralar eklenmiştir.
"35- Konutların net alanının 150 m2'ye kadar olan kısmı,
36-

Arsa ve arazi teslimleri,

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, dış 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,"
Bu teslimler, %8 oranında KDV’ye tabi olacaktır.
Karar, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren tahakkuk ettirilen bedellere uygulanmak üzere yayımı tarihi
itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Yapılan bu değişiklikler, düzenlemenin önceki hali ile birlikte aşağıda karşılaştırmalı olarak verilmiştir.
Saygılarımızla…

“Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik
Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5359)”...>>>
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Düzenlemenin Değişiklik

Değişiklik Düzenlemesi

Düzenlemenin Değişiklik

Öncesi Hali
6) (2017/9759

Sonrası Hali
sayılı

MADDE l- 24/12/2007 tarihli ve

Kararnamenin 2 nci maddesiyle

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu

değişen

Karan ile yürürlüğe konulan Mal ve

fıkra.

Yürürlük:

03/02/2017) (I) sayılı listenin "B)

Hizmetlere

DİĞER MAL VE HİZMETLER''

Değer Vergisi Oranlarının Tespitine

bölümünün 11 inci sırasında yer

İlişkin Kararın l inci maddesinin

alan net alanı 150 m2'ye kadar

altıncı

konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve

kaldırılmıştır.

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 tarihli ve 1319 sayılı
Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu
maddesine istinaden tespit edilen
arsa birim m2 vergi değeri; (87)
(i) Yapı

ruhsatı

31/12/2016

1/1/2013

tarihleri

ila

arasında

alınan konut inşaatı projeleri ile
kamu kurum ve kuruluşları ile
bunların

iştirakleri

tarafından

ihalesi 1/1/2013 tarihinden itibaren

Uygulanacak

fıkrası

Katma

yürürlükten

-
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Düzenlemenin Değişiklik

Değişiklik Düzenlemesi

Öncesi Hali
yapılacak

Sonrası Hali

konut

inşaatı

projelerinde;
a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk
Lirası

(bin

Türk

arasında

Lirası

olan

hariç)

konutların

tesliminde bu maddenin birinci
fıkrasının (c) bendinde belirtilen
vergi oranı,
b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan
konutların tesliminde bu maddenin
birinci

fıkrasının

(a)

bendinde

belirtilen vergi oranı,
uygulanır.
(ii) Yapı

ruhsatı

1/1/2017

tarihinden (bu tarih dâhil) sonra
alınan konut inşaatı projeleri ile
kamu kurum ve kuruluşları ile
bunların

iştirakleri

tarafından

ihalesi 1/1/2017 tarihinden itibaren
yapılacak

konut

inşaatı

projelerinde;
a) Bin Türk Lirası ile iki bin Türk
Lirası (iki bin Türk Lirası dâhil)
arasında

olan

konutların

tesliminde bu maddenin birinci
fıkrasının (c) bendinde belirtilen
vergi oranı,
b) İki bin Türk Lirasının üzerinde
olan

konutların

tesliminde

bu

maddenin birinci fıkrasının (a)
bendinde belirtilen vergi oranı,
uygulanır. (28)

Düzenlemenin Değişiklik
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Düzenlemenin Değişiklik

Değişiklik Düzenlemesi

Düzenlemenin Değişiklik

Öncesi Hali

Sonrası Hali
MADDE 2- Aynı Kararın eki (I) sayılı

"5- Tarım ve Orman Bakanlığı

5- Buğday, arpa, mısır, çeltik,

listenin

VE

tarafından sertifıkalandırılan

fasulye,

HİZMETLER"

inci

tohumluk ve fidanlar,"

yer

fıstığı,

ayçiçeği,

"B)

DİĞER

MAL

bölümünün

soya, şeker pancarı, patates,

sırası

pamuk, nohut, yonca, korunga,

değiştirilmiştir.

adi ve diğer fiğler, sorgum, sudan

"5- Tarım ve Orman Bakanlığı

otu ve sorgum-sudan melezinin

tarafından sertifıkalandırılan

sertifikalı

tohumluk ve fidanlar,"

tohumlukları

ile

aşağıdaki

5

şekilde

sertifikalı meyve fidanları,

9- Aşağıda tanımları yapılan

MADDE 3- Aynı Kararın eki (I) sayılı

9- Aşağıda

motorlu taşıtlardan yalnız

listenin

motorlu

"kullanılmış" olanlar,"Türk

HİZMETLER" bölümünün 9 uncu

"kullanılmış"

Gümrük Tarife Cetvelinin

sırasının sonunda yer alan parantez

Gümrük

8701.90.50.00.00 Kullanılmış

içi ifadenin son cümlesi aşağıdaki

8701.90.50.00.00

olanlar ile (10) (50) 87.03

şekilde değiştirilmiştir.

olanlar

pozisyonundaki binek

"İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle

pozisyonundaki

otomobilleri ve esas itibariyle

iştigal eden mükelleflerce bu Kararın

otomobilleri ve esas itibariyle

insan taşımak üzere imal edilmiş

l inci maddesinin birinci fıkrasının (a)

insan taşımak üzere imal edilmiş

diğer motorlu taşıtlar (87.02

bendinde

diğer

pozisyonuna girenler hariç)

uygulanarak satın alman araçların

pozisyonuna

(steyşın vagonlar ve yarış

teslimi ile özel matrah uygulanarak

(steyşın

arabaları dahil). [(Yalnız binek

yapılan teslimlerde, bu Kararın l inci

arabaları dahil). [(Yalnız binek

otomobilleri, steyşın vagonlar,

maddesinin

otomobilleri,

yarış arabaları, arazi taşıtları,

bendinde

jipler, vb., motorlu karavanlar,

uygulanır,"

"B)

DİĞER

belirtilen

birinci
belirtilen

MAL

vergi

VE

oranı

fıkrasının
vergi

(a)

oranı

tanımları

yapılan

taşıtlardan

yalnız

olanlar,"Türk
Tarife

Cetvelinin
Kullanılmış

ile (10)

motorlu

(50) 87.03
binek

taşıtlar

(87.02

girenler

hariç)

vagonlar

ve

steyşın

yarış

vagonlar,

yarış arabaları, arazi taşıtları,
jipler, vb., motorlu karavanlar,

elektrik, gaz, güneş enerjili vb.

elektrik, gaz, güneş enerjili vb.

motorlu taşıtlar,

motorlu

"8703.10.11.00.00 özellikle kar

"8703.10.11.00.00 özellikle kar

üzerinde hareket etmek için

üzerinde

hareket

dizayn edilmiş sıkıştırma

dizayn

edilmiş

ateşlemeli içten yanmalı pistonlu

ateşlemeli içten yanmalı pistonlu

motorlu olanlar (dizel veya yarı

motorlu olanlar (dizel veya yarı

taşıtlar,
etmek

için

sıkıştırma
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Düzenlemenin Değişiklik

Değişiklik Düzenlemesi

Düzenlemenin Değişiklik

Öncesi Hali

Sonrası Hali

dizel) veya kıvılcım ateşlemeli

dizel) veya kıvılcım ateşlemeli

içten yanmalı pistonlu motorlu

içten yanmalı pistonlu motorlu

taşıtlar","8703.10.18.00.00

taşıtlar","8703.10.18.00.00

diğerleri"] [Ambulanslar,

diğerleri"] [Ambulanslar, mahkum

mahkum taşımaya mahsus

taşımaya mahsus arabalar, para

arabalar, para arabaları, cenaze

arabaları,

arabaları, itfaiye öncü arabaları

itfaiye öncü arabaları gibi özel

gibi özel amaçla yapılmış

amaçla yapılmış motorlu taşıtlar

motorlu taşıtlar hariç.] (Katma

hariç.] (Katma Değer

Değer Vergisi Kanununun 30/b

Kanununun 30/b maddesine göre

maddesine göre binek

binek

otomobillerinin alımında

yüklenilen katma değer vergisini

yüklenilen katma değer vergisini

indirim

indirim hakkı bulunan

mükelleflerin,

mükelleflerin, bu araçları

tesliminde bu Kararın 1 inci

tesliminde bu Kararın 1 inci

maddesinin

(a)

maddesinin (a) bendinde

öngörülen

vergi

öngörülen vergi oranı

uygulanır. (64) (21/3/2019 tarihli

uygulanır. (64) (21/3/2019

ve 845 sayılı Cumhurbaşkanı

tarihli ve 845 sayılı

Kararının 1 inci maddesiyle

Cumhurbaşkanı Kararının 1

eklenen

inci maddesiyle eklenen

22/3/2019) "İkinci el motorlu kara

cümle. Yürürlük:

taşıtı

22/3/2019) İkinci el motorlu

mükelleflerce bu Kararın l inci

kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden

maddesinin birinci fıkrasının (a)

mükelleflerce bu Kararın birinci

bendinde belirtilen vergi oranı

maddesinin (a) bendinde

uygulanarak

belirtilen vergi oranı uygulanarak

araçların teslimi ile özel matrah

satın alınan araçların tesliminde,

uygulanarak yapılan teslimlerde,

bu araçların alımında uygulanan

bu Kararın l inci maddesinin

katma değer vergisi oranı

birinci fıkrasının (a) bendinde

uygulanır.)

belirtilen vergi oranı uygulanır.)

cenaze

otomobillerinin
hakkı

arabaları,

Vergisi
alımında
bulunan

bu

bendinde

cümle.

ticaretiyle

araçları

oranı

Yürürlük:
iştigal

satın

eden

alman
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Düzenlemenin Değişiklik

Değişiklik Düzenlemesi

Düzenlemenin Değişiklik

Öncesi Hali

Sonrası Hali

11- Net alanı 150 m2'ye kadar

MADDE 4- Aynı Kararın eki (1) sayılı

11- "Net alanı 150 m2'ye kadar

konut teslimleri ile belediyeler, il

listenin

konut

özel

Konut

HİZMETLER" bölümünün 11 inci

"16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı

İdaresi Başkanlığı ve bunların %

sırasında yer alan "Net alanı 150

Afet Riski Altındaki

51 veya daha fazla hissesine ya

m2'ye kadar konut teslimleri" ibaresi

Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

da yönetiminde oy hakkına sahip

"16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet

kapsamında rezerv yapı alanı ve

oldukları işletmeler tarafından

Riski

riskli alan olarak belirlenen yerler

konut

Dönüştürülmesi

idareleri,

Toplu

yapılmak

üzere

"B)

DİĞER

Altındaki

MAL

VE

Alanların

Hakkında

Kanun

ile

teslimleri"

riskli

yapıların

ibaresi

Alanların

bulunduğu

projelendirilmiş arsaların (sosyal

kapsamında rezerv yapı alanı ve

yerlerde

tesisler

için ayrılan bölümler

riskli alan olarak belirlenen yerler ile

çerçevesinde yapılan konutların

dahil) net alanı 150 m2'nin

riskli yapıların bulunduğu yerlerde

net alanının 150 m2'ye kadar olan

altındaki konutlara isabet eden

dönüşüm

çerçevesinde

kısmı"150 m2'ye kadar konut

kısmı,

yapılan konutların net alanının 150

teslimleri ile belediyeler, il özel

m2'ye kadar olan kısmı" şeklinde

idareleri, Toplu Konut İdaresi

değiştirilmiştir.

Başkanlığı ve bunların % 51 veya

projeleri

daha

dönüşüm

fazla

projeleri

hissesine

ya

da

yönetiminde oy hakkına sahip
oldukları

işletmeler

tarafından

yapılmak

üzere

konut

projelendirilmiş arsaların (sosyal
tesisler
dahil)

için
net

ayrılan
alanı

150

bölümler
m2'nin

altındaki konutlara isabet eden
kısmı,
19- (2017/9759

sayılı

MADDE 5- Aynı Kararın eki (I) sayılı

Kararname ile değişen sıra.

listenin

Yürürlük:

HİZMETLER" bölümünün 19 uncu

kotralar,

03/02/2017) Yatlar,
tekneler

ve

gezinti

"B)

DİĞER

MAL

-

VE

sırası yürürlükten kaldırılmıştır,

gemileri,

EK1’de yer almaktadır.

MADDE 6- Aynı Kararın eki (II) sayılı

"22- Sağlık Bakanlığı tarafından

listenin 22 nci sırası aşağıdaki

yayımlanan

şekilde değiştirilmiştir.

Yönetmeliği" ve "İn Vitro Tanı

"Tıbbi

Cihaz

Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği"
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Düzenlemenin Değişiklik

Değişiklik Düzenlemesi

Düzenlemenin Değişiklik

Öncesi Hali

Sonrası Hali
"22- Sağlık Bakanlığı tarafından

hükümlerine tabi olan cihazların

yayımlanan

teslimi ile bunların kiralanması

"Tıbbi

Cihaz

Yönetmeliği" ve "İn Vitro Tanı Amaçlı
Tıbbi

Cihaz

hizmetleri,"

Yönetmeliği"

hükümlerine tabi olan cihazların
teslimi

ile

bunların

kiralanması

hizmetleri,"

24- Gazino, açık hava gazinosu,

MADDE 7- Aynı Kararın eki (II) sayılı

24- Gazino, açık hava gazinosu,

bar,

diskotek,

listenin 24 üncü sırasında yer alan

bar,

birahane,

"(birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da

pavyon,

kokteyl salonu ve benzeri yerler

işletme belgesine sahip olan yerler

kokteyl salonu ve benzeri yerler

hariç olmak üzere kahvehane, kır

ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil

hariç olmak üzere kahvehane, kır

kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı,

köyleri

tesislerin

kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı,

kıraathane, kafeterya, pastane,

bünyesindeki

hariç)"

kıraathane, kafeterya, pastane,

ayakta yemek yenilen yerler,

ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

dans

pavyon,

salonu,
taverna,

ve

benzeri
lokantalar

dans

salonu,

diskotek,

taverna,

birahane,

ayakta yemek yenilen yerler,

yemeği pakette satan veya diğer

yemeği pakette satan veya diğer

şekillerde yemek hizmeti sunan

şekillerde yemek hizmeti sunan

yerler, lokanta, içkili lokanta,

yerler,

kebapçı

benzeri

kebapçı

lokanta

yerlerde verilen

ve

yerlerde (birinci

sınıf

lokanta,

içkili

ve

lokanta,
benzeri

hizmetler

(bu

ruhsatı ya da işletme belgesine

yerlerde

sahip olan yerler ile üç yıldız ve

alkollü içeceklere isabet eden

üzeri oteller, tatil köyleri ve

kısmı hariç),

benzeri tesislerin bünyesindeki
lokantalar

hariç) (12) verilen

hizmetler (bu yerlerde verilen
hizmetlerin

alkollü

içeceklere

isabet eden kısmı hariç),

verilen

hizmetlerin
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Düzenlemenin Değişiklik

Değişiklik Düzenlemesi

Düzenlemenin Değişiklik

Öncesi Hali

Sonrası Hali

28- 18/12/2007 tarihli ve

MADDE 8- Aynı Kararın eki (II) sayılı

28- 18/12/2007 tarihli ve

2007/13007 sayılı Kararnamenin

listenin 28 inci sırasındaki tabloda

2007/13007 sayılı Kararnamenin

eki İstatistik

yer

eki İstatistik

Pozisyonlarına Bölünmüş Türk

sağma makinaları" satırı "84.34 Süt

Pozisyonlarına Bölünmüş Türk

Gümrük Tarife Cetvelinin; (2)

sağma makinaları ve sütçülükte

Gümrük Tarife Cetvelinin; (2)

..

kullanılan makina ve cihazlar" olarak

..

"8434.10.00.00.00 Süt sağma

değiştirilmiş ve tablonun sonuna

"84.34 Süt sağma makinaları ve

makinaları"

30/12/2021 tarihli ve 5045 sayılı

sütçülükte kullanılan makina ve

Cumhurbaşkanı

cihazlar"

alan

"8434.10.00.00.00

Süt

Kararının

eki

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş
Türk

Gümrük

Tarife

Cetvelinin

…
8418.69.00.99.19 Diğerleri (Yalnız süt

aşağıdaki sıraları eklenmiştir.

soğutma tankları)

8418.69.00.99.19 Diğerleri (Yalnız süt

8433.60.00.00.00 Yumurtaları,

soğutma tankları) erleri
8433.60.00.00.00 Yumurtaları, meyvalan
(Yalnız süt soğutma
veya
diğer
tarım
tankları)
ürünlerini ağırlık veya
büyüklüklerine

meyvalan

veya

diğer

tarım

ürünlerini

ağırlık

veya büyüklüklerine

göre

göre ayırmaya veya

ayırmaya
veya
MADDE 9- Aynı Kararın
eki (II) sayılı

"35- Konutların net
alanının 150
temizlemeye

mahsus
listeye aşağıdakitemizlemeye
sıralar eklenmiştir.
ve cihazlar
"35- Konutların makina
net alanının
150

m2'ye kadar olanmahsus
kısmı, makina ve
36Arsa ve arazi
teslimleri,
cihazlar

m2'ye kadar olan kısmı,

37-

36-

deterjan, dezenfektanlar, ıslak

Arsa ve arazi teslimleri,

37- Sabun,

şampuan,

deterjan,

Sabun, şampuan,

mendil (sabun, deterjan veya

dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun,

solüsyon emdirilmiş olsun

deterjan

veya

olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt

solüsyon emdirilmiş olsun olmasın),

havlu, kağıt mendil ve peçete,

tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt

diş

mendil

fırçası ve macunu, dış iplikleri,

ve

peçete,

diş

fırçası ve macunu, dış iplikleri,

38-

38-

5045 sayılı Cumhurbaşkanı

30/12/2021 tarihli ve 5045

30/12/2021 tarihli ve

sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki

Kararı eki İstatistik

İstatistik Pozisyonlarına

Pozisyonlarına
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Düzenlemenin Değişiklik

Değişiklik Düzenlemesi

Düzenlemenin Değişiklik

Öncesi Hali

Sonrası Hali
Bölünmüş Türk Gümrük Tarife

Bölünmüş Türk Gümrük Tarife

Cetvelinin 9619.00 pozisyonunda

Cetvelinin 9619.00

yer alan mallar,"

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 kuruluştan ile bunların
iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış
projeler kapsamında inşa edilen
konutlar için l inci ve 4 üncü
maddelerde
değiştirilen

kaldırılan

veya

hükümlerin

uygulanmasına devam olunur.
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EK 1
22- (2008/13902 sayılı Kararname ile değiştirilen sıra. Yürürlük: 20/07/2008) 18/12/2007 tarihli ve
2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; (7)
2520.20.90.10.00 (52)

Dişçilikte kullanılan alçılar

2520.20.90.90.11 (52)

Tıpta kullanılan alçılar

2804.40.00.00.00

Oksijen

2844.40.20.00.11

Radyoaktif iyot

2844.40.20.00.12

Radyoaktif fosfor

2844.40.20.00.13

Radyoaktif karbon

2844.40.20.00.14

Radyoaktif kobalt

2844.40.20.00.19

Diğerleri

2844.40.30.00.00

Suni radyoaktif izotopların bileşikleri (EURATOM)

30.01

Tedavide kullanılan kurutulmuş guddeler ve diğer organlar (toz haline
getirilmiş olsun olmasın); guddelerin veya diğer organların veya bunların
salgılarının tedavide kullanılan hülasaları; heparin ve tuzları; tedavide veya
korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış tarifenin başka yerinde yer
almayan veya belirtilmeyen insan veya hayvan menşeli diğer maddeler

30.05

Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan eczacılık maddeleri
emdirilmiş veya kaplanmış veya perakende satılacak şekilde hazırlanmış
veya ambalajlanmış pamuklar, gaz bezleri, bandajlar ve benzeri maddeler
(sargılar, sparadralar, (52) hardal yakıları gibi)

30.06

Bu fasılın 4 nolu notunda belirtilen eczacılık eşyası ve müstahzarları

33.06

Ağız veya diş sağlığını korumaya mahsus müstahzarlar (takma dişleri
temizlemeye ve onları ağızda sabit tutmaya mahsus pat ve tozlar dâhil); diş
aralarını temizlemekte kullanılan iplikler (diş iplikleri), bireysel kullanıma
mahsus ambalajlarda perakende satılacak hale getirilmiş (52)

3307.90.00.90.11

Kontakt-lens veya suni göz solüsyonları

3407.00.00.10.00

Dişçilikte kullanılan alçı esaslı diğer müstahzarlar
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3407.00.00.90.11

Dişçi mumu (52)

3407.00.00.90.13

Elastomer esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan)

3407.00.00.90.14

Çinko oksit-öjenol esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan)

3701.10.10.00.00 (52)

Tıpta, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılanlar (52)

3701.20.00.90.12

Seluloitten veya diğer plastik maddelerden sağlık işlerinde kullanılanlar

3821.00.00.00.00

Mikroorganizmaların (virüsler ve benzerleri), bitkilerin, insan veya hayvan
hücrelerinin geliştirilmesine veya idamesine mahsus müstahzar kültür
ortamları

3822.00

Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan
reaktifler, bir mesned üzerinde olsun olmasın laboratuvarlarda veya teşhiste
kullanılan müstahzar reaktifler (30.02 veya 30.06 pozisyonlarında yer alanlar
hariç); standart (referans) maddeleri

39. Fasıl

Plastikler ve mamulleri (Yalnız idrar torbaları, kolostomi torbaları, aseptik
dolum torbaları, her nevi eldivenler, her nevi kan alma tüpleri ve
prezervatifler)

40. Fasıl

Kauçuk ve kauçuktan eşya (Yalnız idrar torbaları, kolostomi torbaları, aseptik
dolum torbaları, her nevi eldivenler, her nevi kan alma tüpleri ve
prezervatifler)

7015.10.00.00.00

Numaralı gözlük camları

8419.20

Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizatörleri

8421.29.00.00.11 (52)

Diyalizör

8509.80.00.00.19

Diğerleri (Yalnız elektrikli - pilli diş fırçaları)

90.11

Kombine haldeki optik mikroskoplar (fotomikrografi, sinefotomikrografi veya
mikroprojeksiyon mikroskopları dâhil) (Aksam, parça ve aksesuarlar hariç)

90.18

Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar
(Sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal cihazlar ve göz testine mahsus
cihazlar dahil) (Aksam ve parçalar hariç)
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90.19

Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları; ozonoterapi,
oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs
cihazları (Aksam ve parçalar hariç)

9020.00

Diğer

teneffüs

cihazları

ve

gaz

maskeleri

(Mekanik

parçaları

ve

değiştirilebilen filtreleri olmayan koruyucu maskeler hariç) (Aksam, parça ve
aksesuarlar hariç)
90.21

Ortopedik cihazlar (Koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık bağları dahil);
cebireler, gudyerler ve kırıklara mahsus diğer cihazlar; protez organlar;
sağırların (52) işitmesini kolaylaştırmaya mahsus cihazlar ve vücut kusur
veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun
içine yerleştirilen diğer cihazlar (Aksam, parça ve aksesuarlar hariç)

9022.12.00.00.00

Bilgisayarlı tomografi cihazları

9022.13.00.00.00

Diğerleri (dişçiliğe mahsus olanlar)

9022.14

Diğerleri (tıbbi, cerrahi veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için)

9022.21

Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için

9027.80

Diğer alet ve cihazlar (Yalnız PCR cihazı, kan sayım, nefelometre vb. analiz
ve ölçüm cihazları, biokimya, idrar ve eliza cihazları)

9402.10.00.00.11

Dişçi (52) koltukları

9402.90

Diğerleri (Aksam ve parçalar hariç)

9506.91.90.00.00

Diğerleri (Yalnız yürüteç barı vb.)

9603.21.00.00.00

Diş fırçaları (52)

(8)
9001.30.00.00.00

Kontak lensler (Yalnız görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar)

9001.40

Camdan gözlük camları (Yalnız görme kusurunun giderilmesine mahsus
olanlar)

9001.50

Diğer maddelerden gözlük camları (Yalnız görme kusurunun giderilmesine
mahsus olanlar)
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90.03

Gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçeveler ve bunların aksam ve parçaları
(Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olan
gözlük çerçeveleri ve gözlük benzeri eşyaya ait çerçeveler ile bunların aksam
ve parçaları hariç)

9004.10.10.00.00

Optik tarzda işlenmiş camlı olanlar (Çerçevesi kıymetli metallerden veya
kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar hariç)

9004.90

Diğerleri (Çerçevesi kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama
metallerden olanlar hariç)

pozisyonlarında yer alan eşyaların teslimi ile bunlardan makine ve cihaz niteliği taşıyanların kiralanması
hizmetleri,
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