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         Ö z e t   B ü l t e n 

         Tarih : 07.09.2020  

         Sayı : 2020/121 

                                                                  
Değerli Müşterimiz;                                                                    

                                                        

  

            Ülkemizi de etkileyen virüs salgınının yarattığı ekonomik ve sosyal olumsuzluklar 

nedeniyle resmi kurumlar tarafından sürekli düzenlemeler yapılmaktadır. 

 

            Yapılan düzenlemelerin amacı ekonomik ve sosyal yaşamın fazla etkilenmeden normale 

dönmesini sağlamaktır. 

 

            Bu kapsamda yapılan düzenlemeler konu başlıkları itibariyle aşağıda açıklanmıştır. 

 

A- Konu Başlıkları; 

 

1- Bazı Teslim ve Hizmetlerde KDV Oranlarının Düşürülmesine İlişkin 

Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı :2812, 31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı 

R.G) 

 

2- Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinde KDV Oranının Düşürülmesine İlişkin 

Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 2913 , 30.08.2020 tarih ve 31229 sayılı 

R.G) 

 

3- Binek Otomobillerin ÖTV Oranlarının Artırılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı 

Kararı ( Karar Sayısı :2912, 30.08.2020 tarih ve 31229 sayılı R:G) 

 

4- Kısa Çalışma Ödeneği Süresinin Uzatılması (2915 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı) 

 

B- Konu Özetleri: 

 

1- Bazı Teslim ve Hizmetlerde KDV Oranlarının Tespitine İlişkin 2812 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı: 

 

              Bilindiği gibi, KDV oranları;2007/13033 sayılı Karar’ ekli I sayılı listede yer alan 

teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8 olarak tespit 

edilmiştir. Bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise aynı Kararın (a) bendi 

uyarınca % 18 oranında KDV uygulanmaktadır. 

 

              2812 sayılı karar ile; 2007/13033 sayılı Karar’a eklenen geçici 6. Maddeyle, 

31.07.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar bazı hizmetlerde KDV oranı % 8’e, 

bazılarında ise % 1’e düşürülmüştür. 
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              Buna göre; aşağıda belirtilen mal ve hizmetlerin KDV oranı % 18’den % 8‘e 

düşürülmüştür. 

 

•  İşyeri kiralama hizmeti, 

 

•  Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, 

 

• Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, 

 

• Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler, 

 

• Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı, 

 

• Ayakkabı ve deri eşyalarının onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri, 

 

• Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme 

hizmetleri, 

 

• Halı ve kilim yıkama hizmetleri, 

 

• Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler 

hariç), 

 

• Evde kullanılan cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinası, bulaşık makinası, 

fırın, klima vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç), 

 

• Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video 

kameralar vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç), 

 

• Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi vb.) 

(merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı (malzemeler hariç), 

 

• Ev ve bahçe gereçlerinin bakım  ve onarımı(malzemeler hariç), 

 

• Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç), 

 

• Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı 

(malzemeler hariç), 

 

• Müzik aletlerinin bakım ve onarımı, 

 

• Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri, 
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• Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile 

bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç), 

 

• Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri 

(malzemeler hariç), 

 

• Ekli II sayılı listenin B )”Diğer Mal ve Hizmetler Bölümü” nün 24.sırası 

kapsamı dışındaki  yeme içme hizmetleri (Alkollü içecekler isabet eden kısım 

hariç) 

 

                    Gazino, açık hava gazinosu, bar. Dans salonu, diskotek taverna, birahane, kokteyl 

salonu ve benzeri yerler ile birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip yerler ile 

üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri bünyesindeki lokantalarda verilen yeme içme hizmetleri 

(alkollü içeceklere isabet eden kısım hariç)( KDV oranı % 18’den % 8’e indirilöiştir. 

                     

• Yolcu taşımacılığı hizmetleri, 

 

• Ekli II sayılı listenin “A-Gıda Maddeleri Bölümü’nün  4.sırasında yer alan mallar 

hariç olmak üzere30.12.2019 tarihli ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın eki 

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 6.faslında yer 

alan süs bitkileri ve çiçek teslimleri, 

   

 

                Yukarıda belirtilen mal ve hizmet teslimlerindeki KDV oranları 31.12.2020 tarihine 

kadar (bu tarih dahil) geçici olarak % 8’e indirilmiştir.  

 

           Aşağıda sayılan mal ve hizmetlerin oranları ise 31.12.2020 tarihine kadar(bu tarih 

dahil) % 8’den % 1’e indirilmiştir. 

 

• Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müzik giriş ücretleri, ( II Sayılı Listenin B-

Diğer Mal ve Hizmetler Bölümü’nün 16.sırası) 

 

• Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu ve benzeri yerler hariç olmak 

üzere Kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, 

pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde 

yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde 

verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden 

kısmı hariç) [ II Sayılı Listenin B- Diğer Mal ve Hizmetler Bölümü’nün 

24.sırası] 

 

• Otel, motel, pansiyon tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan 

geceleme hizmetleri ( II Sayılı Listenin B- mal ve Hizmetler Bölümü’nün 

25.sırası) 
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2- Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinde KDV Oranının Düşürülmesine İlişkin 

Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 2913 , 30.08.2020 tarih ve 31229 sayılı 

R.G)  

 

              24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi oranlarının Tespitine İlişkin Karara 

geçici 7. Madde eklenmiştir. 

 

              Geçici 7.madde de   belirtildiği üzere Üniversite ve Yüksek Okullar ile 5580 sayılı 

Özel Öğretim kurumlar Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 573 sayılı Özel 

Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 01.09.2020-30.06.2021 tarihleri 

arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri içim KDV oranı % 8’den % 1’e  

indirilmiştir..(30.08.2020 tarihli 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) 

 

             - 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda okul tanımı içinde okul öncesi 

eğitim, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim okulları ile Bakanlıkça dönüşüm programına alınan 

kurumlardan 2018-2019 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar faaliyetleri devam eden orta öğretim 

özel okulları  yer almaktadır. 

 

              -573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. Maddesinde 

kararnamenin “ özel eğitim gerektiren bireyler ile onlara doğrudan veya dolaylı olarak 

sunulacak eğitim hizmetlerini, bu hizmetleri sağlayacak okul, kurum ve programları 

kapsayacağı” açıkça belirtilmiştir. 

 

               Bilindiği üzere eğitim-öğretim yılı bütün yıla yayılmakla beraber faturalar genelde 

aylık olarak düzenlenmektedir. Dolayısıyla 01.09.2020 tarihinden sonra verilecek eğitim-

öğretim hizmetlerine ilişkin faturalarda KDV oranı % 1 olacaktır. Ancak 01.09.2020 tarihinden 

önce veliler ile okul idaresi arasında anlaşma olsa bile peşin fatura düzenlenmemişse özel 

okullar eğitim hizmetine ilişkin eğitim yılı içinde ay sonları itibariyle düzenleyecekleri 

faturalarda % 1 oranını kullanmak zorundadır. Fatura peşinen düzenlenmiş olsa bile, iade 

edilerek indirilmiş oran üzerinden düzenlenmesi sağlanabilir.  

 

 

3- Binek Otomobillerin ÖTV Oranlarının Artırılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı     

Kararı ( Karar Sayısı :2912, 30.08.2020 tarih ve 31229 sayılı R:G) 

 

              Karar ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na II sayılı listede sayılan bazı 

binek otomobillerin özel tüketim vergisi oranları değiştirilmiştir. 

  

              Buna göre ; 

 

              En fazla 1600 cc motor hacmine sahip araçlar: 

 

              1600cc altı araçların ÖTV oranlarında bir değişiklik yapılmazken tarifede yer alan araç 

değerleri için 70.000,-TL lık sınır 85.000,-TL’ye , 120.000,-TL’lık sınır da 135.000,TL’ ye 

yükseltilmiştir. 
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              Böylece karar öncesi vergisiz fiyatı 80.000,-TL olan araç için % 50’lik  ÖTV 

uygulanırken artık % 45’lik oran uygulanacaktır.  

 

              1600-2000 cc Arasında Motor Hacmine Sahip Araçlar : 

 

              Bu motor hacmine sahip araçlardan ÖTV matrahı 170.000,-Tl’yi aşmayanlar için ÖTV 

oranı % 100’de % 130’a , 170.000-TL’yi aşanlar için ÖTV oranı % 110’dan % 150’ye 

yükseltilmiştir. 

 

              2000 cc Üzerinde Motor hacmine sahip Araçlar : 

 

             2000 cc’den büyük motor hacmine sahip otomobillerden  ÖTV oranı % 160’dan % 

220’ye yükseltilmiştir. 

 

             Değiştirilen oranlar aşağıdaki gibidir: 

 

A- Benzinli ve Dizel Araçlar İçin 

 

Motor Hacmi              ÖTV Matrahı                                Eski ÖTV Oranı    Yeni ÖTV oranı  

 

1600 cc altı                  85.000TL (*)’yi aşmayanlar                       %45                      %45 

1600 cc altı                  85.001-130.000TL (**) arası                      %50                      %50 

1600 cc altı                   130.001 ve üstü                                           %60                      %80 

1601 - 2000cc arası      170.000,-TL’yi aşmayanlar                        %100                    %130 

1601-2000 cc arası       170.000,TL ve üstü                                     %110                    %150 

2000 cc üstü                  Herhangi bir değer                                     %160                    %220  

 

(*) Değişiklik öncesinde     70.000,-TL 

(**) Değişiklik öncesinde  120.000,-TL 

 

 

B- Hibrit Araçlar: 

 

Motor Hacmi/ Motor Gücü         ÖTV Matrahı            Eski ÖTV Oranı   Yeni ÖTV Oranı 

-Benzinli/Dizel 1800 cc altı ve 

Elek. Motor gücü 50 kW üstü          85.000TL’yi aşmayan               % 45                  % 45 

-Benzinli/ Dizel  1800cc altı ve 

Elek.Motor gücü  50 kW üstü          85.001- 135.000Tl arası            % 50                  % 50 

-Benzinli /Dizel 1800 cc altı ve  

Elek.Motor gücü 50 kW üstü           135.000TL üstü                          % 60                 % 80 

-Benzinli/ Dizel  2500cc altı ve 

Elek.motor gücü 100kW üstü           170.000TL yi aşmayanlar          % 100               % 130 

-Benzinli/Dizel 2500 cc altı ve 

Elek. Motor gücü 100 kW üstü         170.000TL ve üstü                     % 110               % 150 
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4- Kısa Çalışma Ödeneği Süresinin Uzatılması (2915 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı) 

 

              2915 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı “Yeni Koranavirüs Nedeniyle Dışsal Etkilerden 

Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Karşısındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma 

Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar 

31.08.2020 tarih ve 31230 sayılı R.G de yayımlanmıştır. 

 

              Bilindiği üzere, koranavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin başında olan kısa 

çalışma ödeneği uygulaması 30.06.2020 tarihinde bitecek şekilde 3 ay süreyle sınırlandırılmış, 

2706 ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı kararları ile kısa çalışma ödeneği süresi 1’er ay süreyle 

uzatılmıştı. 

 

              Bu kez 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) 

kısa çalışma başvurusunda bulunmuş iş yerleri için kısa çalışma ödeneği süresi 30.07.2020 

tarihli ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere 

2(iki) ay daha uzatılmıştır. 

 

              Buna göre, 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda 

bulunmuş iş yerleri için; 

 

              Yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa 

çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla; 

 

•  31.08.2020 tarihinden önce kısa çalışma uygulaması biten işyerleri için bitiş 

tarihinden itibaren başlamak üzere, 

 

• 31.08.2020 tarihi itibariyle kısa çalışma uygulaması biten iş yerleri için ise, 

 

2(iki) ay süreyle daha uzatılmıştır. 

 

              Bu bağlamda Koranavirüs nedeniyle kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler 

işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecektir. 

 

              Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresinin uzatılmasına karşılık iş yerinin 

tamamında veya bir kısmında kısa çalışmadan vazgeçerek normal çalışma düzenine dönen 

işverenler 4447 sayılı Kanunun geçici 26. Maddesinde yer alan normalleşme prim desteğinden 

yararlanabilecektir.  

               

 

 

                                                                       Saygılarımızla 

 

                                                            Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 

 


