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SİRKÜLER         İstanbul, 03.02.2015 

Sayı: 2015/025        Ref: 4/025 
 

 

Konu: 

BAZI MALLARIN KDV ORANLARI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR   

 

31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2015/7205 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile 2007/13033 sayılı Karar ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere 

Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın,  

 

(I) Sayılı listesinin;  

 

a) 3. Sırasına “çeltik,” ibaresinden sonra gelmek üzere “pirinç,” ibaresi eklenmiştir.  

 

Değişiklik sonrası söz konusu metin aşağıdaki gibidir:  

 

“Buğday, bulgur, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, pirinç, soya, kuru fasulye, kuru 

barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, patates, kuru soğan, sarımsak, zeytin, zeytinyağı, 

küçük ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil), ibaresinden sonra gelmek üzere “20.12.2010 

tarihli ve 2010/1180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik 

Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 01.05 pozisyonunda yer alan 

hayvanlar ile 2 no.lu faslında yer alan mallar, 02.07 pozisyonu ve 0209.90.00.00.00 gümrük 

tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan mallar hariç)” 

 

Bu değişiklik 01.02.2015 günü yürürlüğe girmiştir. Buna göre, 01.02.2015’den itibaren 

pirincin “perakende safhadaki teslimi hariç” teslimi %1 KDV oranına tabi olacaktır.  

 

2007/13033 sayılı Kararın 1. maddesinin üç numaralı fıkrasına göre, (I) sayılı listenin üçüncü 

sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde, Kararın 1. maddesinin 

birinci fıkrasının (c) bendinde öngörülen vergi oranı (% 8) uygulanır. 

 

Kararın 1. maddesinin dördüncü fıkrasında, perakende safhadaki teslimden maksat; “teslimi 

yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak 

olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile 

işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları 

halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır” şeklinde açıklanmıştır.  

 

b) I sayılı listenin 17. sırasında yer alan  

 

8502.31 Rüzgar çıkış gücü ile çalışanlar (Yalnız çıkış gücü 500 kVA olanlar) 

 

satırı,  

 

8502.31 Rüzgar çıkış gücü ile çalışanlar (Çıkış gücü 50 kVA ve bunun üzerinde olan fakat 

500 kVA’yı geçmeyenler. ) 



 
 

2 
 

şeklinde değiştirilmiştir. 

 

Bu değişiklik, 31.01.2015 tarihinden itibaren yapılan finansal kiralama sözleşmeleri 

kapsamındaki kiralama ve teslimler için geçerli olmak üzere 31.01.2015 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir.  

 

17. sıranın son fıkrasında yer alan açıklama “20/12/2010 tarih ve 2010/1180 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife 

Cetvelindeki gümrük tarife istatistik pozisyonlarına (GTİP) belirlenen ve (I) sayılı listenin 17. 

Sırasında yer alan ve amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan makine ve cihazların  

(kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç) finansal kiralamaya 

konu olmak üzere, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’na göre finansal kiralama 

şirketlerine teslimi ve bu malların finansal kiralama şirketleri tarafından katma değer vergisi 

mükellefleri ile işlemleri katma değer vergisinden istisna edildiği için katma değer vergisi 

mükellefiyeti bulunmayan ancak kazançları bilanço esasına göre tespit edilen gelir ve 

kurumlar vergisi mükelleflerine kiralanması ve teslimi,”  şeklindedir.  

 

Buna göre, 31.01.2015 tarihinden itibaren “8502.31 GTİP numaralı” ve “Rüzgar çıkış gücü ile 

çalışanlar (Çıkış gücü 50 kVA ve bunun üzerinde olan fakat 500 kVA’yı geçmeyenler.)” 

tanımlı amortismana tabi iktisadi kıymet niteliğindeki makine ve cihazların, finansal kiralama 

şirketleri tarafından katma değer vergisi mükellefleri ile işlemleri katma değer vergisinden 

istisna edildiği için katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayan ancak kazançları bilanço 

esasına göre tespit edilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine kiralanması ve teslimi % 1 

KDV oranına tabi olacaktır.  

 

 

Saygılarımızla,  

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 
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EK: 

2015/7205 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Eki 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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31 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29253 

BAKANLAR KURULU KARARI 

Karar Sayısı : 2015/7205 
Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 16/1/2015 tarihli ve 51 sayılı yazısı üzerine, 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/1/2015 tarihinde 

kararlaştırılmıştır. 
  

                                                                                                                                                                                                              Recep Tayyip 

ERDOĞAN 
                                                                                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI 
       Ahmet DAVUTOĞLU 
                    Başbakan 

                     B. ARINÇ                                             A. BABACAN                                     Y. AKDOĞAN                                  N. KURTULMUŞ 
          Başbakan Yardımcısı                            Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı 

                   B. BOZDAĞ                                               A. İSLAM                                             V. BOZKIR                                                F. IŞIK 
                 Adalet Bakanı                       Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı             Avrupa Birliği Bakanı            Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

                      F. ÇELİK                                               İ. GÜLLÜCE                                    M. ÇAVUŞOĞLU                                  N. ZEYBEKCİ 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                         Dışişleri Bakanı                                  Ekonomi Bakanı 

                     T. YILDIZ                                                A. Ç. KILIÇ                                           M. M. EKER                                         N. CANİKLİ 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Gençlik ve Spor Bakanı          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı 

                       E. ALA                                                  C. YILMAZ                                             Ö. ÇELİK                                             M. ŞİMŞEK 
                 İçişleri Bakanı                                       Kalkınma Bakanı                          Kültür ve Turizm Bakanı                            Maliye Bakanı 

                                             N. AVCI                                             İ. YILMAZ                                            V. EROĞLU 
                                  Millî Eğitim Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                     Orman ve Su İşleri Bakanı 

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                                L. ELVAN 
                                                               Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
  
Eki için tıklayınız 

  

  
 

  
 

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150131-6-1.pdf



