
 

  

CUMHURBAŞKANI KARARI:287 
(Harçlar Kanunu’nun (4) Sayılı Tarifesinde Değişikliğe Gidilmiş, Bazı Malların 

KDV ve ÖTV Oranları Değiştirilmiştir) 

Duyuru No: 2018/101 
İstanbul 01.11.2018 

31 Ekim 2018 Tarihli ve 30581 Sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan 287 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile ve Harçlar Kanunu’nun (4) Sayılı tarifesinde değişikliğe gidilmiş, 
bazı malların KDV ve ÖTV oranları değiştirilmiştir. 

Karar ile; 

1- Harçlar Kanunu’na ekli (4) Sayılı tarifenin “Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a 
fıkrasında sayılan tapu işlemlerinden “binde 15” nispetinde alınan tapu harcı 
uygulaması 31.12.2018 tarihine kadar uzatılmıştır. 

2- 2007/13033 sayılı BKK Geçici 3. maddesinde yer alan 31.10.2018 tarihi, 31.12.2018 
şeklinde değiştirilmiştir. Böylece, I sayılı listede yer alan konutlar ile işyerlerinin 
(bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) tesliminde 31.12.2018 tarihine kadar 
(bu tarih dahil) KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır. 

3- Karara ekli I sayılı cetvelde yer alan malların teslimlerinde KDV oranı 31.12.2018 
tarihine kadar (bu tarih dahil) %8 olarak belirlenmiştir. 
(İndirimli orana tabi işlemlere ait KDV iade hesabına, bu kapsamda yapılan teslimlere 
ait yüklenilen vergiler dahil edilmez). 

4- 31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, Türk Gümrük Tarife 
Cetvelinin 8701.20, 87.02, 87.04, 87.05 numaralarında yer alan malların KDV oranları 
%1 olarak belirlenmiştir (Yarı römorkörler için çekiciler, 10 veya daha fazla kişi 
taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar, eşya taşımaya mahsus taşıtlar, özel 
amaçlı motorlu taşıtlar). 
(İndirimli orana tabi işlemlere ait KDV iade hesabına, bu kapsamda yapılan teslimlere 
ait yüklenilen vergiler dahil edilmez) 

5- 31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, ÖTV Kanunu’na ekli II 
sayılı listedeki 87.03 GTİP numaralı malların vergi oraları, Karara ekli II sayılı 
cetvelde yer aldığı şekilde belirlenmiştir. 

6- 31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, ÖTV Kanunu’na ekli IV 
sayılı listede yer alan malların özel tüketim vergisi oranları %0 olarak belirlenmiştir. 
 

Sözü edilen karar aşağıda yer almaktadır. 

Saygılarımızla. 

 
Arkan & Ergin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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