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Sirküler No:2020 / 44 

I- Binek Otomobillerinde ÖTV Oranları Yeniden Belirlendi 

30 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 29/08/2020 tarihli ve 2912 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararına göre 30.0.8.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 4760 Sayılı Özel Tüketim 

Vergisi Kanunu’na ekli II sayılı listedeki oranlarda değişiklik yapılmıştır. Buna göre en düşük fiyat 

kategorisindeki binek araçların ÖTV oranları sabit tutulurken, daha lüks sınıflardaki araçların ÖTV 

oranlarında artış gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte araç kategorilerini belirleyen matrah tutarları da 

güncellenerek tüm kategorilerde yükseltilmiştir.  İlgili kategori ve oranların düzenleme öncesi ve 

sonrası karşılaştırması aşağıdaki gibidir. (Eski matrahlar parantez içinde verilmiştir.) 

 

1600 cm3 altı binek otomobiller: 

 1600 cm3 silindir hacmine kadar, 85.000 TL'ye (70.000 TL) kadar olan araçlarda %45 ÖTV 

 1600 cm3 silindir hacmine kadar, 85.000 TL–130.000 TL (70.000–120.000 TL) 

arası araçlarda %50 ÖTV 

 1600 cm3 silindir hacmine kadar, 130.000 TL (120.000 TL) üzeri olan araçlarda %80 ÖTV 

(%60) 

 

1600-2000 cm3 arası binek otomobiller: 

 

 1600 - 2000 cm3 arası silindir hacmi olan ve 170.000 TL'ye kadar olan araçlarda %130 

ÖTV (%100) 

 1600 - 2000 cm3 arası silindir hacmi olan ve 170.000 TL üzeri olan araçlarda %150 ÖTV 

(%110) 

 Elektrik motoru da olanlardan, elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 

m3’ü geçmeyen araçlarda; 

o 85.000 TL’ye kadar olan araçlarda %45 ÖTV 

o 85.000 TL–135.000 TL arası olan araçlarda %50 ÖTV 

o 135.000 TL üzeri araçlarda % 80 ÖTV (%60) 

 

2000 cm3 üzeri binek otomobiller: 

 

 2000 cm3 üstü silindir hacmi olan 170.000 TL'ye kadar olan araçlarda %130 (%100) 

ÖTV alınacaktır. 

 2000 cm3 üstü silindir hacmi olan ve 170.000 TL üzeri olan araçlarda %220 ÖTV (%160) 

 Elektrik motoru da olanlardan, elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 

2500 cm3’ü geçmeyen araçlarda: 

o 170.000 TL’ye kadar olan araçlarda %130 ÖTV (%100) 

o 170.000 TL üzeri araçlarda %150 ÖTV (%110) 
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Bu değişiklikler genel olarak değerlendirildiğinde, en düşük fiyat grubundaki araçlar 

bakımından bir iyileştirme yapıldığı söylenebilir ise de,  binek otomobilleri için ÖTV 

oranlarının belirlendiği son tarih olan 24 Eylül 2018 günü 1 EURO’nun 7.40 TL olduğu, 30 

Ağustos 2020 günü ise kurun 8.68 TL’ye ulaştığı dikkate alındığında, araç fiyatlarında sadece 

kur sebebiyle %17’lik ortalama bir artış yaşandığından, düşük sınıf araçlara ilişkin matrahta 

yapılan artışın ancak kur farkından doğan vergi dilimi adaletsizliğini giderdiği sonucuna 

varılmaktadır.  

 

II- Özel Okullarda ve Üniversitelerde KDV Oranı %8’den %1’e İndirildi 

30/8/2020 tarihli ve 31229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 29/08/2020 tarihli ve 2913 

sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin 

Kararda değişiklik yapıldı.    

 

Yapılan değişiklikle 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlüğe konulan Mal ve 

Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara, geçici 6’ncı 

maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 7’nci madde eklenmiştir.  

 

"GEÇİCİ MADDE 7- (1) Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim 

Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname kapsamında l Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler 

dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için bu Kararın l inci maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendinde belirtilen vergi oram uygulanır."  

 

Söz konusu Karara göre üniversiteler ile özel okullarda 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 

tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için katma değer vergisi oranı 

%1 olarak uygulanacaktır.  

 

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği" kapsamında verilen öğrenci taşıma servis 

hizmetleri ile "Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği" hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetler,” için 

%8 KDV uygulaması devam edecektir.  

 

Okul ücretlerini söz konusu karar tarihinden önce %8 KDV oranı ile peşin ödeyenler için bu 

yeni oranın nasıl uygulanacağı açık değildir. Normal koşullarda fatura düzenlenmiş ise katma değer 

vergisinin iadesi söz konusu yapılmamaktadır. Avans olarak yapılan ödemelerde yeni oranının dikkate 

alınması gerekmektedir.  
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