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BAZI MAL VE HI ZMETLERI N Ö TV VE KDV 
ÖRANLARINDA DEĞ I ŞI KLI K YAPILDI 

A. GİRİŞ 

25.11.2016 tarih ve 29899 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 2016/9542 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararıyla Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28 ve Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12. maddeleri uyarınca 

bazı mal ve hizmetlerde uygulanan KDV ve ÖTV oranları yeniden belirlenmiştir. Yeni oranların yürürlük tarihi 

25.11.2016’dır.   

B. ÖTV ORANLARI DEĞİŞEN MALLAR 

ÖTV Kanununa ekli II sayılı Listenin 87.03 GTİP numaralı mallardan “Diğerleri” satırı altında yer alan 

malların ilk tescilinde ödenecek olan ÖTV oranları yeniden belirlenmiştir. Genellikle binek otolara ilişkin ÖTV 

oranlarının yer aldığı bu listede 01.01.2014 tarihinden bu yana yaşanan değişim aşağıdaki tabloda olduğu 

gibidir.  

87.03 GTİP “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 vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş 

enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü 

arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, 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, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç] “                                

Diğerleri 

01.01.2014 

Tarihinden 

Sonra 

Uygulanan 

Vergi Oranı 

(%) 

07.09.2016 

Tarihinden 

Sonra 

Uygulanan 

Vergi Oranı 

(%) 

05.10.2016 

Tarihinden 

Sonra 

Uygulanan 

Vergi Oranı 

(%) 

25.11.2016 

Tarihinden 

Sonra 

Uygulanan 

Vergi Oranı 

(%) 

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler 45 45 45 60 

- ÖTV matrahı 40.000 TL’yi aşmayanlar için1 45 45 45 45 

- ÖTV matrahı 40.000 TL’yi aşıp, 70.000 TL’yi 

aşmayanlar için1 

45 45 45 50 

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 

2000 cm3'ü geçmeyenler  

 

- ÖTV matrahı 100.000 TL’yi aşmayanlar için 90 90 90 100 

- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor 

gücü 50 KW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 

cm3'ü geçmeyenler 

90 90 45 60 

-- ÖTV matrahı 50.000 TL’yi aşmayanlar için1 90 90 90 45 

-- ÖTV matrahı 50.000 TL’yi aşıp, 80.000 TL’yi 

aşmayanlar için1 

90 90 90 50 

                                                           
*) 2016/9542 sayılı BKK eki Kararın 4 üncü maddesine göre belirlenmiştir. 
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- Diğerleri 90 90 90 110 

 Motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler   

-Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor 

gücü 100 KW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 

cm3'ü geçmeyenler 

145 145 90 110 

-Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor 

gücü 100 KW’ı geçip motor silindir hacmi 2000 

cm3 ila 2500 cm3 arasında olanlardan ÖTV 

matrahı 100.000 TL’yi aşmayanlar için1 

145 145 145 100 

-Diğerleri 145 145 145 160 

Sadece elektrik motorlu olanlar  

 Motor gücü 85 kW 'ı geçmeyenler 3 3 3 3 

 Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı 

geçmeyenler 

7 7 7 7 

 Motor gücü 120 kW'ı geçenler 15 15 15 15 

 

C. KDV ORANI DEĞİŞEN MAL VE HİZMETLER 

2016/9542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı BKK ile yürürlüğe 

giren Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar ekinde yer alan ve tesliminde 

veya hizmet ifasında %8 KDV uygulanan  (II) sayılı listenin 5, 10 ve 21. satırlarında değişiklik yapılmıştır.  

Yapılan değişiklikle şal ve eşarp ile tekstil ve konfeksiyon sektöründe kullanılan; omuz vatkası, astar, 

apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri mallar ile kıymetli taş ve 

madenlerden üretilenler hariç her türlü maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzeri 

malların tesliminde %8 KDV uygulanmasına karar verilmiştir.  

Ayrıca fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon  işlerine, deri ve saya işleri de dahil edilmiştir. Bu 

değişiklikle ayakkabı ve çanta sektöründeki deri ve saya fason işçiliklerinde KDV %8 oranına inmiştir. Bu 

düzenleme ile KDV Tevkifatında yer alan “Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve 

ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri” KDV oranı bazında uyumlu hale gelmiş oldu.  

21. sırada yer alan ve sadece hastaneler ve hekimler tarafından hastaya verilen hizmetleri için geçerli 

olan %8 KDV oranı, hekimler tarafından hastanelere verilen hizmetler veya hastanelerin hekimlere verdikleri 

hizmetlerde de 25.11.2016 tarihinden sonra %8 KDV uygulanacaktır.  

 

Bilginize sunulur. 

Aktif YMM A.Ş. 

http://www.aktifymm.com/

