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Tarih      : 29.03.2022 

Sayı        : 2022 /  27 

  Konu      : İkinci El Araç, Konut ve Turizm Sektörlerinde KDV Oran Değişikliği Hk.  

29.03.2022 tarihli ve 31793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 28.03.2022 tarih ve 5359 

sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla aşağıda belirtilen teslim ve hizmetlerde KDV oranlarında 

değişikliğe gidilmiştir. Aşağıda belirtilen KDV oran değişiklikleri kararın yayımını izleyen ay 

başından yani 01.04.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 

İkinci El Araç Ticaretinde KDV Oran Değişikliği; 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 23/f maddesinde; ikinci el motorlu kara 

taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan 

(mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı 

değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde 

matrahın, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olduğu hüküm altına alınmıştır. 

KDV mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan 

ikinci el motorlu kara taşıtları satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli 

arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. KDV hesaplanarak alınan ikinci el motorlu kara 

taşıtların teslimlerinde ise özel matrah uygulanmayacağı tabiidir.  

Cumhurbaşkanı Kararı’yla ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden 

mükelleflerin kullanılmış araç teslimlerinde özel matrah uyguladıkları durumlarda (bir diğer 

ifadeyle alım ve satım bedeli arasındaki fark üzerinden hesaplanan) KDV oranı %18 olarak 

belirlenmiştir. 

Örnek; İkinci el araç alım satım faaliyeti ile iştigal eden (A) Otomotiv Ltd. Şti., KDV 

mükellefi olmayan Bay (B)’den 150.000,00-TL’ye binek otomobil satın almıştır. Daha sonra 

söz konusu otomobil, otomobilin vasfında esaslı bir değişiklik yapılmaksızın, KDV hariç 

250.000,00-TL’ye satılmıştır. Söz konusu aracın satışında özel matrah uygulanacak ve alış 

bedeli olan 150.000,00-TL düşülmek suretiyle 100.000,00-TL özel matrah üzerinden 

(100.000,00 x 0,18 =) 18.000,00-TL KDV hesaplanacaktır. Ayrıca taşıtın vasfında esaslı bir 

değişiklik yapmayan (yıllık bakımı, çelik jant vb gibi) harcamalarda ödenen KDV (A) Otomotiv 

Ltd. Şti. tarafından indirim konusu yapılabilecektir. 

Sıra Açıklama Tutar 

(1) Satış bedeli (KDV Hariç)  250.000,00 

(2) Alış Bedeli 150.000,00 

(3) = (1) - (2) KDV Matrahı (Özel Matrah) 100.000,00 

(4) = (3) x %18 KDV Tutarı  18.000,00 

(5) = (1) + (4) Toplam 268.000,00 

Söz konusu taşıtın vasfında esaslı bir değişiklik oluşturduktan (örneğin motor dahil 

birçok parçasının değiştirilmek suretiyle yenilenmesinden) sonra tesliminde özel matrah 

uygulanmayacak, toplam satış bedeli olan 250.000,00-TL matrah üzerinden KDV 

hesaplanacaktır.  
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Konut Sektöründe KDV Oran Değişikliği 

Cumhurbaşkanı Kararı’yla konutların (Büyükşehirde bulunması veya lüks yapı olması 

ayrımı kaldırılarak) tamamında 150m2’ye kadar olan kısmı için KDV oranı %8, 150m2’yi aşan 

kısmı için ise KDV oranı %18 olarak belirlenmiştir. 

Buna göre artık inşaatın sınıfı ve arsa emlak vergisi değeri KDV oranının 

belirlenmesinde etkili olmayacak tüm konutlar için KDV oranı aynı usulde hesaplanacaktır. 

Bununla birlikte kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen ve net alanı 150m2ye kadar 

olan konutlarda uygulanmakta olan %1 KDV oranı korunmakla birlikte 150m2’yi aşan kısmı 

için ise KDV oranı %18 olarak belirlenmiştir. 

Bununla birlikte arsa ve arazi teslimlerinde de KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir. 

Ancak bu kararın yürürlük tarihinden önce yapı ruhsatı almış veya kamu kurum ve 

kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen 

konutlar için eski oranların uygulamasına devam edilecektir. 

Turizm Sektöründe KDV Oran Değişikliği 

Cumhurbaşkanı Kararı öncesinde 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 sunulan hizmetlerde (bu yerlerde verilen hizmetlerin 

alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç) KDV oranı %8 olarak uygulanmaktayken birinci 

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

köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalarda verilen hizmetlerde KDV oranı %18 

olarak uygulanıyordu. 

Cumhurbaşkanı Kararı’yla birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip 

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

lokantalarda verilen hizmetlerde de KDV oranı %18’den %8’e indirilmiştir. 

Diğer Sektörlerde KDV Oran Değişikliği 

-Daha önce sınırlı sayıda tohumluk ve fidan için uygulanan %1’lik KDV oranı Tarım 

ve Orman Bakanlığı tarafından sertifakalandırılanların tamamına uygulanacak şekilde 

genişletilmiştir. 

-Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği” ve “İn Vitro 

Tanı Amaçlı Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği” hükümlerine tabi olan cihazların teslimi ile bunların 

kiralanması hizmetlerinde KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir. 

-Sütçülükte kullanılan makine ve cihazların tamamı ile aşağıdaki tablodaki malların 

tesliminde KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir. 
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- Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri için belirlenen %1 KDV oranında 

değişikliğe gidilerek KDV oranı %18 olarak belirlenmiştir. 

-Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektan, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt 

mendil, peçete, diş fırçası, diş macunu, diş ipi gibi ürünler ile hijyenik havlular ve tamponlar, 

bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya satışında KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir. 

 

  

Saygılarımızla, 

İlgili karar için; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220329-6.pdf 

Tüm sirkülerlerimiz için: https://www.gcymm.com/sirkuler  
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