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Bazı Kağıtlara Uygulanacak Damga Vergisi Oranlarında, Bazı Mal Teslimlerinde 

Uygulanacak KDV Oranlarında, İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Alt Sınırında Ve 
Bazı Mallara Uygulanacak ÖTV Oranlarında Değişiklikler Yapan 2017/9759 Sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazetede Yayımlandı 
Duyuru No: 2017/10 
İstanbul, 03.02.2017 

 
03.02.2017 tarih ve 29968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9759 Sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararıyla; bazı kağıtlara uygulanacak damga vergisi oranlarında, bazı mal teslimlerinde 
uygulanacak KDV oranlarında, indirimli orana tabi işlemlerde iade alt sınırında ve bazı mallara 
uygulanacak ÖTV oranlarında değişiklikler yapılmıştır. 

1- Damga Vergisine Yönelik Değişiklikler 

Resmi Şekilde Düzenlenen Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmelerinde damga vergisi oranı 
sıfıra indirilmiştir. 

 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Düzenlenen Ön Ödemeli Konut Satış 

Sözleşmelerinde damga vergisi oranı sıfıra indirilmiştir. 
2- Katma Değer Vergisine Yönelik Değişiklikler 

a-) Net Alanı 150 m2 ye Kadar Olan Konut Teslimlerinde Uygulanacak KDV Oranı  
 
2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla; “(1) sayılı listenin 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 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 dahil olmak üzere, 
yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 
uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri; 

 
a) Beşyüz 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”  uygulanacağı belirlenmişti. 

 
Bu konut teslimlerinde uygulanacak KDV oranlarına ilişkin 2017/9759 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararıyla aşağıdaki şekilde belirleme yapılmıştır: 
 
Yapı ruhsatı 1/1/2013 ile 31/12/2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile 

kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2013 tarihinden itibaren 
yapılan konut inşaatı projelerinde emlak vergisi arsa birim m2 vergi değeri; 

 
500 TL ile 1000 TL (1000 TL hariç) arasında olan konutların tesliminde %8, 
1000 TL üzerinde olan konutların tesliminde %18 oranında KDV uygulanır. 
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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 talihinden itibaren 
yapılacak konut inşaatı projelerinde emlak vergisi arsa birim m2 vergi değeri; 

 
1000 TL ile 2000 TL (2000 TL dahil) arasında olan konutların tesliminde %8,  

2000 TL üzerinde olan konutların tesliminde %18 oranında KDV uygulanır. 
 
b-) Teslimi %18 Oranında KDV’ye Tabi Konutların Tesliminde Uygulanacak KDV 

Oranı 
 
2016/9163 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, teslimi %18 oranında KDV’ye tabi olan 

konutların 31.03.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) tesliminde %8 oranında KDV uygulanacağı 
belirlenmişti.  

 
2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla bu uygulama 30.09.2017 tarihine kadar 

uzatılmıştır. Buna göre, teslimi %18 oranında KDV’ye tabi olan konutların tesliminde 30.09.2017 
tarihine kadar (bu tarih dahil) %8 oranında KDV uygulanacaktır.  

 
c-) Yat, Kotra, Tekne ve Gezinti Gemileri Teslimlerinde KDV Oranı  
 
2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla; yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinin 

tesliminde %1 oranında KDV uygulanacağı belirlenmiştir.  
 
d-) 30.04.2017 Tarihine Kadar KDV Oranı %8’e İndirilen Mallar 
 
2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla aşağıdaki malların tesliminde 30.04.2017 

tarihine kadar (bu tarih dahil) %8 oranında KDV uygulanacaktır: 
G.T.I.P. 
Numarası 

Eşyanın Tanımı 

9401.30 Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler 
9401.40.00.00.00 Yatak haline  getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede 

kullanılanlar hariç) 
9401.52.00.00.00 Bambudan 
9401.53.00.00.00 Hintkamışından 

9401.59.00.00.00 Diğerleri (Kamış,  sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya 
mahsus mobilyalar) 

9401.61 İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar 
9401.69 Diğerleri (Ahşap iskeletti oturmaya mahsus diğer mobilyalar) 

9401.71 İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer 
mobilyalar) 

9401.79 Diğerleri (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar) 
9401.80 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar 
9402.10.00.00.19 Diğerleri (Berber koltukları veya benzeri koltuklar) 
9403.10 Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar 

9403.20 Metalden diğer mobilyalar 
9403.30 Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar 

9403.40 Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar 
9403.50 Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar 
9403.60 Diğer ahşap mobilyalar 
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9403.70 Plastik maddelerden mobilyalar 
9403.82.00.00.00 Bambudan olanlar 
9403.83.00.00.00 Hintkamışından 
9403.89.00.00.00 Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar) 
9404.10.00.00.00 Şilte mesnetleri 
9404.21 Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun 

olmasın) (Şilteler) 
9404.29 Diğer maddelerden olanlar (Şilteler) 

 
 
Öte yandan, mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde 

kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmez. 
 
e-) İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek KDV’nin Alt Sınırı  
 
İndirimli Orana tabi işlemlerde iade edilecek KDV’nin alt sınırı daha önce 20.600 TL olarak 

belirlenmişti. Fakat, 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla; 2017 yılında gerçekleştirilen ve 
Bakanlar Kurulunca indirimli vergi oranına tabi tutulan teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen 
ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi için bu sınır 10.000 TL’ye indirilmiştir.  

 
2016 yılında yapılan indirimli orana tabi işlemlerle ilgili 2017 yılında yapılacak yıllık 

iadelerde de alt sınır olarak 10.000 TL dikkate alınacaktır. 
 
2018 ve izleyen takvim yılları için bu sınır, bir önceki yıldaki tutarın, Vergi Usul Kanunu 

hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu 
şekilde yapılacak hesaplamada, 50 TL ve daha düşük tutarlar dikkate alınmaz, 50 TL'den fazla olan 
tutarlar ise l00TL'nin en yakın katına yükseltilir. 

 
3- Özel Tüketim Vergisine Yönelik Değişiklikler 
 
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8901.10.10.00.11 ve 

8901.10.90.00.11 G.T.I.P. numaralarında yer alan mallar ile 89.03 G.T.I.P. numarasında yer alan 
mallardan yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinde uygulanacak özel tüketim vergisi oranı 
%0 (sıfır) olarak belirlenmiştir. 

 
30/4/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı 

listede yer alan mallardan, 2017/9759 sayılı Karara ekli (2) sayılı cetvelde yer alanların özel tüketim 
vergisi oranları %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir. 

 
 
 
Bilgilerinize sunulur.  
 
 
 

Arkan & Ergin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
Member of JPA International 
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