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SİRKÜLER NO: YORDAM–2016/S–35     ĠST. 01.12.2016 

 

KDV ĠSTĠSNASI VE ORANLARINDA DEĞĠġĠKLĠĞE GĠDĠLDĠ 

Mal ve hizmet teslimlerinde belirlenen KDV oranlarında; son dönemlerde tartışmalı olan bazı 

mal ve hizmet teslimlerinde uygulanacak oranlarda netlik sağlandı.  

Özet olarak; 

- Serbest bölgelere ihraç kayıtlı nakliye işlemlerinde KDV istisnası getirildi. 

- Tekstil ve konfeksiyon faaliyetlerinde kullanılan bazı mal ve hizmet teslimlerinde 

uygulanan KDV oranlarında indirime gidildi. 

- Sağlık sektöründe tartışmalı olan hastanelere hizmet veren hekimlerin faaliyetlerinde 

KDV oranı %8 olarak belirlendi. 

Bu kapsamda hali hazırda yapılan hizmet teslimlerinde uygulanan KDV tevkifatı olayında bir 

değişiklik olmayıp aynı şekilde devam etmektedir. 

Serbest Bölgelere Yapılan Ġhraç Kayıtlı Nakliye ĠĢlemleri; 

KDV kanunun 17/4 –ı- fıkrası aşağıdaki şekilde değişmiştir. 

ı) Serbest bölgelerde verilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç 

amaçlı yük taşıma işleri,  

Kanun ile 24.11.2016 tarihinden itibaren serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç 

amaçlı yük taşıma işleri KDV ‘den istisna edilmiştir.  

Tekstil Ve Konfeksiyon Sektöründe KDV Oranı %8 Olarak Uygulanacak Mal Ve 

Hizmet Teslimleri  

Tekstil mamulleri ile bunların üretiminde kullanılan; şal, eşarp, omuz vatkası, astar, apolet, 

ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, ile kıymetli taş ve 

madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve 

benzerleri, fason deri ve saya işlerinin tesliminde KDV oranı 25.11.2016 tarihinden itibaren 

%8 düşürülmüştür. KDV oranlarına ilişkin Bakanlar Kurulunca yayımlanan listenin II sayı B 

Diğer Mal ve hizmetler bölümünün ilgili kısmı aşağıdadır.  

5-  Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve 

işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, Ģal, eĢarp, 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 taĢ ve madenler hariç her nevi maddeden mamul 

fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri, 

10- Fason olarak yapılan tekstil, konfeksiyon, deri ve saya işleri,  
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Sağlık Sektöründe Hekimlerce Ve Hekimler Vasıtasıyla Hizmet Sunan ġirketlerce 

Verilen Hizmetlerde KDV Oranı %8 Olarak BelirlenmiĢtir.  

Sağlık hizmeti sunan işletmelere hekimlerce verilen sağlık hizmeti teslimlerinde KDV oranı 

25.11.2016 tarihi itibariyle %8 olarak uygulanacaktır. KDV oranlarına ilişkin Bakanlar 

Kurulunca yayımlanan listenin II sayı B Diğer Mal ve hizmetler bölümünün ilgili kısmı 

aşağıdadır. 

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,  

 

 

SAYGILARIMIZLA,… 

 

 

 

 

lgili mevzuat değişikliklerinin yayımlandığı resmi gazete bilgileri; 

- 24.11.2016 Tarih ve 29898 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanan 6761 Sayılı Kami Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

- 25.11.2016 Tarih Ve 29899 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanan Bazı Mal ve 

Hizmetlerde Uygulanan KDV Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden 

Belirlenmesi Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı  

 


