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Tarih & Sayı: 18/10/2021_204 
 
Yasal Mevzuat   : 4517 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
 
Resmi Gazete Tarih & Sayı : 30 Eylül 2021 Tarihli 31614 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan 4517 Sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı Uyarınca Cep Telefonlarının Yenilenmiş Ürün Garantisi Verilerek Teslimlerinde 
Katma Değer Vergisi Oranı %1’e Düşürülmüştür. 
 
31614 Sayılı 30 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile cep telefonlarının 
yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimlerine ilişkin Katma Değer Vergisi oranına dair düzenlemelere yer 
verilmiştir. 
 
Konuya ilişkin olarak; Katma Değer Vergisi oranları; 2007/13033 sayılı Karar'a 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 birinci maddesinin (a) bendi uyarınca % 18 oranında KDV 
uygulanmaktadır. 
 
Bu Karar ile 2007/13033 Sayılı Karar'a ekli (I) sayılı listenin 21 inci sırasına aşağıdaki ibare eklenmiştir: 
 
 “21- ”Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da 
kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla 
yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimleri (Mükelleflerin, 
indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu sıra kapsamda teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri 
vergiler dahil edilmez.),” 
 
Buna göre, “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses 
ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak 
kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimlerinde 
Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 1 oranında hesaplanacaktır. Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait 
iade hesabına, bu sıra kapsamda teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmeyecektir. 
 
İlgili uygulama 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 
 
Söz konusu Cumhurbaşkanı kararına aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 
 
4517 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Bu sirkülerde yer alan açıklamalar yalnızca genel bilgiler içermekte olup bu belge içeriğinden kaynaklanan ya 
da içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı tarafımıza herhangi bir sorumluluk iddiasında 
bulunulamaz. 


