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SİRKÜLER        İstanbul, 25.11.2016 

Sayı: 2016/200       Ref: 4/200 

 

 

Konu:  

KDV VE ÖTV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR  
 

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

ile KDV oranlarında ve ÖTV oranlarında değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler 

25 Kasım günü itibariyle yürürlüğe girmiştir.   

 

ÖTV DEĞİŞİKLİKLERİ 

 

ÖTV Kanunu’na ekli (II) sayılı listenin “87.03” G.T.İ.P. numaralı mallardan “-Diğerleri” 

satırı altında yer alan malların vergi oranları aşağıdaki gibi yeniden belirlenmiştir: 

 

 YENİ (%) ESKİ (%) 

-Diğerleri 
 

 

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler 60 45 

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü 

geçmeyenler   

 

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW'ı 

geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenler 
60 

45 

Diğerleri 110 90 

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 
110 

90 

Diğerleri 160 145 

 

Yukarıda belirlenen vergi oranları;  

 

a) Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyip; 

 - ÖTV matrahı 40.000 TL’sını aşmayanlar için %45, 

 - ÖTV matrahı 40.000 TL’sını aşıp, 70.000 TL’sını aşmayanlar için %50, 

 

b) Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenlerden; 

 - ÖTV matrahı 100.000 TL’sını aşmayanlar için %100, 

- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW’ı geçip motor silindir 

hacmi 1800 cm3’ü geçmeyenlerden; 

 - ÖTV matrahı 50.000 TL’sını aşmayanlar için %45, 

 - ÖTV matrahı 50.000 TL’sını aşıp, 80.000 TL’yi aşmayanlar için %50,  
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c) 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’sını aşmayanlar için 

%100, 

 

olarak uygulanacaktır.  

 

KDV DEĞİŞİKLİKLERİ 

 

KDV oranlarının belirlendiği listelerden (II) sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” 

bölümünün 5, 10 ve 21. sıralarında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

 

Söz konusu sıralara eklenen mal ve hizmetler % 8 KDV oranına tabi olacaktır.  

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

5- Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı 

mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, 

kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış 

giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, 

çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, 

perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku 

tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların 

benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda 

kullanılanlar dahil) (yataklar hariç),  

 

 

 

 

 

 

 

10- Fason olarak yapılan tekstil ve 

konfeksiyon işleri, 

 

 

21- İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin 

verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından 

yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına 

yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve 

rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının 

ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans 

hizmetleri, 

5- Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı 

mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, 

kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış 

giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, 

eşarp, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), 

omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme 

tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile 

bunların benzerleri havlu, bornoz, perde, 

çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku 

tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların 

benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda 

kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile 

kıymetli taş ve madenler hariç her nevi 

maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, 

kopça, boncuk ve benzerleri,   
 

10- Fason olarak yapılan tekstil ve 

konfeksiyon, deri ve saya işleri, 

 

 

21- İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin 

verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından 

yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına 

yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve 

rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının 

ıslahına yönelik hizmetler dahil), ile bu 

hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya 

hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler, 
ambulans hizmetleri, 
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Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

EK: 

2016/9542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. 

 

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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          Binali YILDIRIM
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                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                                N. CANİKLİ                             Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                 Başbakan Yardımcısı V.                Başbakan Yardımcısı
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