
Muğla ;05.02.2017      

Sayın Üyemiz;  

 

03.02.2017 günü yayınlanan ve aynı gün yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu 

kararnamesi ile getirilen değişiklikler özetlenerek bilginize sunulmuştur. 

Yararlanmanız dileğiyle. 

Mehmet ÇOMAK 

    Oda Başkanı 

 

2017/9759 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARNAMESİ ile yapılan 

* Resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile ön ödemeli 

konut satış sözleşmeleri’ne ait damga vergisi oranı “0”(sıfır) olarak uygulanacak. 

* Net alanı 150 m2 ye kadar konutlardan; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf inşaat olarak 

yapılan;  

 1) Yapı Ruhsatı 1.1.2013 ila 31.12.2016 tarihleri arasında alınan; 

 a) Arsa m2 emlak vergi değeri 500-999 TL. arasında olan konutların 

tesliminde KDV oranı %8, 

 b) Arsa m2 emlak vergi değeri 1000 TL. ve üzerinde olan konutların 

tesliminde KDV oranı %18, 

 2) Yapı Ruhsatı 1.1.2017 tarihinden itibaren alınan ve arsa m2 değeri;   

 a) 1000 TL. sı ila 2000 TL. sı arasında olan konutların tesliminde kdv oranı 

%8, 

 b) 2000 TL. sının üzerinde olan konutların tesliminde KDV oranı %18 

 olarak uygulanır.   

* %18 oranına tabi konutların tesliminde, 30.09.2017 tarihine kadar %8 KDV 

oranı uygulanacak. 

* "Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri’nin KDV oranı %1'e indirilmiştir. 



* 30.04.2017 tarihine kadar uygulanmak üzere aşağıdaki cetvelde yer alan 

malların tesliminde KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir. 

 



 

* 2017 yılında gerçekleştirilen ve Bakanlar Kurulunca indirimli vergi oranına 

tabi tutulan teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla telafi 

edilemeyen katma değer vergisinin 10.000 TL' yı aşan kısmı yılı içinde iade 

edilecek. 2016 yılına ait olup, 2017 yılında yapılacak yıllık iadelerde de bu 

tutar dikkate alınacak.  

* Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri'nin Özel Tüketim Vergisi oranı 

%0(Sıfır) olarak belirlenmiştir. 

* Klima cihazları, Buzdolapları, dondurucular, gazla çalışan su ısıtıcılar, 

termosifonlar, çamaşır yıkama ve kurutma makinaları, evde kullanılan bulaşık 

yıkama makinaları, vakumlu elektrik süpürgeleri, gıda maddeleri öğütücü ve 

karıştırıcılar, et kıyma makinaları vb. ürünlerin 30.04.2017 tarihine kadar Özel 

Tüketim Vergisi oranı %0(sıfır) olarak belirlenmiştir.  

NOT: Yukarıda belirtilen değişiklikler 03.02.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 


