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(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için 

info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.) 

  
2022/024 
29.03.2022 
 
Konu: Konut, Arsa ve İkinci El Araç Gibi Birçok Teslim ve Hizmette KDV 
Oranını Yeniden Belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı. 
 
29.03.2022 Tarih ve 31793 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5259 Sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere başta 
konut, arazi, arsa ve ikinci el araç teslimleri olmak üzere birçok sektörde uygulanan KDV 
oranlarında değişiklikler yapıldı. 
 
Söz konusu Kararla, 
 
1. Net alanı 150 m2 altındaki konutların tamamında KDV oranı %8 olarak belirlendi. 
Önceden büyükşehirlerdeki net alanı 150 m2’ye kadar olan konutların KDV oranı arsa 
birim m2 değeri gibi birden fazla kritere göre belirlenmekte buna göre 1, 8 ve 18 oranında 
KDV uygulanmaktaydı. 
 
Ancak, Kararın yürürlük tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış konutlar için eski düzenleme 
geçerli olacak.  
 
Net alanı 150 m2 üstündeki konutlar için ise 150 m2’ye kadar olan kısmı için %8, aşan 
kısmı için ise %18’lik oran uygulanacak. 
 
2. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında, net alanı 150 m2’yi aşan konutlarda %18’lik 
oran, söz konusu yapıların 150 m2’ye kadar olan kısımları için %1’lik oran uygulanmaya 
devam edecek.  
 
3. Arsa ve arazi teslimlerinde %18 olarak uygulanan KDV oranı %8’e düşürüldü. 
 
4. İkinci el araç ticareti faaliyeti gösteren oto galerin daha önce özel matraha tabi olarak 
uyguladıkları %1’lik KDV oranı %18’e çıkarıldı. 
 
5. Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve 
üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerde verilen yeme içme hizmetlerinde uygulanan 
%18’lik KDV oranı %8’e düşürüldü.  
 
Düzenlemeden önce yukarıdaki belirtilen restoranlar hariç yeme içme faaliyetlerinde KDV 
oranı %8 olarak uygulanmaktaydı. 
 
Böylece tüm restoran, lokanta gibi yerler için söz konusu oran %8 olarak belirlenmiş oldu.  
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6. Yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinde uygulanan %1’lik KDV oranı %18’e çıkarıldı. 
 
7. Sabun, şampuan, deterjan gibi temizlik ürünlerinde %18 olarak uygulanan KDV oranı 
%8’e düşürüldü. 
 
Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220329-6.pdf 
 
Bilgilerinize sunarız, 
Saygılarımızla. 
 
Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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