
                                                        

 

 
PÜR BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ 
MALİ MÜŞAVİRLİK 

ANONİM ŞİRKETİ 

                     30.03.2022 

                               Sirküler, 2022/15 

 

Sayın Meslektaşımız; 

 

Konu: Bazı Mal Teslimleri İle Hizmet İfalarında KDV Oranları Değiştirildi. 

 

29 Mart 2022 tarih 31793 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 28 Mart 2022 tarih 5359 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile; bazı mal teslimleri ile hizmet ifalarında KDV oranı değişikliği yapılmıştır. 

 

Bu Karara göre özetle; 

  

- İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde “özel matrah” uygulanan araç satışlarında KDV oranı 

%18’e çıkarıldı, 

- Yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri tesliminde KDV oranı %18’e çıkarıldı, 

- Arsa ve arazi teslimlerinde KDV oranı %8’e indirildi, 

- Net alanı 150 metrekare altındaki konutların Büyükşehir Belediye sınırları içindeki lüks ve birinci 

sınıf olanların emlak vergisi arsa birim metrekare değerine göre KDV oranı belirleme usulüne son 

verildi, (1 Nisan 2022 tarihinden önce başlamış konut inşaatları için eski hükümlerin 

uygulanmasına aynen devam edilecek) 

- 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren yapı ruhsatı alınacak inşaat projelerinde ve kamu kurum ve 

kuruluşları ile iştirakleri tarafından ihalesi yapılacak inşaat projelerinde, net alanı 150 

metrekareye kadar olan konut teslimlerinde KDV Oranı %8’e çıkarıldı, (bu hüküm 6306 sayılı 

kanun kapsamında olmayan projeler için geçerlidir) 150 metrekareyi geçen kısma %18 KDV 

oranına tabi olacaktır, 

- 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 alanı 150 metrekareye kadar olan kısmında %1 oran 

uygulaması aynen devam edilirken, 150 metrekareyi geçen kısımları için %18 KDV oranı 

uygulanacaktır, 

- Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, 

tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalarda KDV oranı %8’e indirildi, 

- Süt sağma makinalarına ilave olarak diğer sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar ile süt 

soğutma tanklarının teslimlerinde KDV oranı %8’e indirildi, 

- Pancar, meyve, yumurta gibi ürünleri ayırma ve temizlemede kullanılan makinalarda KDV oranı 

%8’e indirildi, 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220329-6.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220329-6.pdf
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- Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tohumluk ve fidanlarda KDV oranı %1’e 

indirildi, 

- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ve “İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” hükümlerine tabi cihaz 

teslimleri ve kiralamalarında KDV oranı %8’e indirildi, 

- Bazı temizlik (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt 

havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş iplikleri) ve hijyen ürünlerinde (hijyenik 

havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya (hangi maddeden olursa olsun) 

KDV oranı %8’e indirildi, 

 

  KDV oranı değişiklikleri 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren uygulanacaktır. 

 

Söz konusu Karara aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilirsiniz. 

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/KDV_CK5359.pdf 

   

Bilgilerinize Sunulur. 

 

        Saygılarımızla, 

PÜR BAĞIMSIZ DENETİM 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/KDV_CK5359.pdf

