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SİRKÜLER         İstanbul, 04.01.2016 

Sayı: 2016/002        Ref: 4/002 

 

 

Konu:  

BAZI MALLARA UYGULANACAK KDV ORANLARININ, ÖTV ORAN VE 

TUTARLARININ VE TÜTÜN FONU TUTARLARININ BELİRLENMESİ 

HAKKINDA KARAR YAYINLANMIŞTIR 

 

01.01.2016 tarih ve 29580 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2015/8353 Bakanlar Kurulu 

Kararı ile bazı mallara uygulanacak KDV oranları ve ÖTV oran ve tutarları ile tütün fonu 

tutarları yeniden belirlenmiştir.   

 

1. KDV Oran listelerinde yapılan değişiklikler: 

 

1.1- (I) sayılı listeye aşağıdaki sıralar eklenmiştir.  

 

“19- Küspe, (21/12/2015 tarihli ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 

pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 

pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç) tam yağlı soya 

(fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve 

her türlü fenni karma yemler, (kedi-köpek mamaları hariç) saman, yem şalgamı, hayvan 

pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, 

yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde 

veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş 

olanları dahil)” 

 

“20- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ile gübre 

üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi.” 

 

Bir sonraki maddede yer vereceğimiz açıklamalardan da görüleceği üzere, yukarıda “19” 

numaralı sıra ile (I) sayılı listeye dahil edilen mallar, 1.1.2016’ya kadar (II) sayılı listenin B/23 

sırası gereği % 8 KDV oranına tabi iken, 1.1.2016’dan itibaren %1 oranında KDV’ne tabi 

olacaklardır.  

 

20 numaralı sıra ise (I) sayılı listede yeni bir düzenlemedir.  

 

Yukarıdaki düzenlemeler 1.1.2016 günü yürürlüğe girmiştir.  

 

1.2- (II) sayılı listenin “B-DİĞER MAL VE HİZMETLER” başlıklı bölümünün 23. sırası 

yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan bölüm aşağıda yer almaktadır.  
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“23- Küspe, (2008/14092 sayılı Kararname ile eklenen ibare Yürürlük:21.09.2008) (18/12/2007 

tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük  

Tarife Cetvelinin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 

2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları 

hariç) tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka 

(manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler, (kedi-köpek mamaları hariç) saman, yem 

şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, 

yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların 

pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan 

işlem görmüş olanları dahil)” 

 

Yukarıda da açıklandığı üzere 2015 yılı sonuna kadar % 8 oranında  KDV’ne tabi olan bu 

mallar, 1.1.2016’dan itibaren %1 oranında KDV’ne tabi olacaklardır.  

 

2. ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yapılan değişiklikler:  

 

2.1. 4760 sayılı ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan 

malların vergi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

(Değişiklikler 1.1.2016 günü yürürlüğe girmiştir.)  

 

 

  (III) SAYILI LİSTE     

  (A) CETVELİ     

G.T.İ.P. NO Mal İsmi 

Vergi 

Oranı 

(%) 

Asgari Maktu 

Vergi Tutarı 

(TL) 

        

2202.10.00.00.13 Kolalı Gazozlar 25 - 

        

2203.00 Malttan üretilen biralar 63 1,03 

        

22.04 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar 

dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer 

alanlar hariç) 
(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm 

şıraları hariç) 

  

  

0 

  

  

5,57 

        

2204.10 Köpüklü şaraplar 0 37,63 

        

22.05 Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler 

veya kokulu maddelerle 

aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 

2205.10.90.00.12 hariç) 

  

0 
  

51,63 

        

 2205.10.10.00.00 Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha 

az olanlar 

  

0 
  

41,00 
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2206.00 Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, 

armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka 

yerinde belirtilmeyen veya yer almayan 

fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve 

fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin 

karışımları 

0 5,57 

        

2205.10.90.00.12 Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'den fazla 

olanlar 

  

0 
  

150,71 

        

2207.20 Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) 

edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen 

diğer alkollü içkiler 

(Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş 

etil alkol hariç) 

  

  

0 

  

  

150,71 

        

22.08 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan 

tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım 

yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve 

diğer alkollü içecekler       
[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim 

itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş 

etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 

2208.90 hariç)] 

  

  

  

0 

  

  

  

150,71 

        

2208.20 Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması 

yolu ile elde edilen alkollü içkiler 0 
  

150,71 

        

2208.50 Cin ve Geneva 0 134,03 

        

2208.60 Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) 0 134,03 

        

2208.60.91.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda 

olanlar  (Alkol derecesi hacim itibariyle  % 

45.4'den fazla olanlar) 

  

0 
  

150,71 

        

2208.60.99.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar(Alkol 

derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar) 
0 150,71 

        

2208.70 Likörler 0 150,71 

        

2208.90 
Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 

hariç) 
0 150,71 

2208.90.48.00.11 Rakı 
(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar) 

0 130,68 

        

2208.90.71.00.11 Rakı 
(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar) 

0 130,68 
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(B) CETVELİ 

      

 G.T.İ.P. NO Mal İsmi  Vergi 

Oranı 

(%) 

Asgari 

Maktu 

Vergi Tutarı 

(TL) 

Maktu 

Vergi Tutarı 

(TL) 

          

2402.10.00.00.11 Tütün içeren purolar 40 0,2210 0,2468 

          

2402.10.00.00.12 Uçları açık purolar 40 0,2210 0,2468 

          

2402.10.00.00.19 Sigarillolar 40 0,2210 0,2468 

          

2402.20 Tütün içeren sigaralar 65,25 0,22210 0,2468 

          

2402.90.00.00.00 

  

  

Diğerleri (Tütün yerine geçen 

maddelerden yapılmış purolar, uçları açık 

purolar, sigarillolar ve sigaralar) 
  

      

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış 

purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar 

  

  

40 0,2210 0,2468 

 -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış 

sigaralar 
65,25 0,2210 0,2468 

          

2403.10 İçilen tütün (Herhangi bir oranda 

tütün yerine geçen maddeleri içersin 

içermesin) 
(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç) 

  

65,25 
0,2210 0,2468 

          

2403.10.10.00.19 Diğerleri 
(Net muhtevası 500 gramı geçmeyen 

ambalajlarda olanlar) 

65,25 0,0577 
0,2468 

          

2403.10.90.00.19 Diğerleri 
(Net muhtevası 500 gramı geçen 

ambalajlarda olanlar) 

65,25 0,0577 
0,2468 

          

2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 65,25 0,2210 0,2468 

 

Söz konusu BKK’da  yukarıda yer alan  asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında ÖTV 

Kanunu’nun 12/3. maddesinde yer alan  hükmün 2016 Ocak-Haziran dönemi için 

uygulanmayacağı açıklanmıştır.    

 

ÖTV Kanunu’nun 12/3. Maddesindeki düzenleme aşağıdaki gibidir. 
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“3.  (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Bakanlar 

Kurulu’nca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, ocak 

ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde 

son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak 

üzere yeniden belirlenmiş sayılır. Bakanlar Kurulu, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak 

belirlemeye veya belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların 

uygulanmamasına karar vermeye yetkilidir.” 

 

ÖTV Kanunu’nun 12/3. fıkrası hükmü, yukarıda belirlenen asgari maktu ve maktu vergi 

tutarları hakkında 2016 Ocak-Haziran dönemi için uygulanmayacaktır. Diğer bir ifadeyle, söz 

konusu maktu vergi tutarları 2016 Ocak-Haziran döneminde Yİ-ÜFE endeksi artışına göre 

güncellenmeyecektir. Devam eden altışar aylık dönemlerde ise Yİ-ÜFE endeksi artışına göre 

söz konusu maktu tutarlar güncellenmek suretiyle uygulanacaktır. Bu güncelleme hesabında 

virgülden sonraki dört hane dikkate alınacaktır.  

 

2.2. 2011/2304 sayılı Kararnamenin eki Kararın 3. maddesinde yer alan “120 Türk Lirası” 

ibaresi “160 Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.  

 

Değişiklik öncesi madde metni:    Değişiklik sonrası madde metni:  

 
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli 

(IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 

G.T.İ.P. numaralı malların vergi oranı % 25, aynı 

Kanunun geçici 6 ncı maddesinde 40 Türk Lirası 

olarak belirlenen tutarlar 120 Türk Lirası olarak 

tespit edilmiştir. 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli 

(IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 

G.T.İ.P. numaralı malların vergi oranı % 25, aynı 

Kanunun geçici 6 ncı maddesinde 40 Türk Lirası 

olarak belirlenen tutarlar 160 Türk Lirası olarak 

tespit edilmiştir. 

 

(IV) sayılı listede yer alan 8517.11.00.00.110 GTİP numaralı malın tanımı “Alıcısı bulunan 

verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazları” şeklindedir. Diğer bir ifadeyle, bu GTİP 

numarasına tabi olan cep telefonu ithalatında uygulanacak maktu tutar 120 TL’den 160 TL’na 

yükseltilmiştir.  

 

Değişiklik 1.1.2016 günü yürürlüğe girmiştir.  

 

3. 29.12.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2009/15685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe konulan “Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair 

Karar”ın 2. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “900$/ton” ibaresi “600$/ton” olarak 

değiştirilmiştir.  

 

Değişiklik öncesi madde metni:    Değişiklik sonrası madde metni:  

 
Bu Kararın 1 inci maddesinde belirtilenler 

dışındaki, yabancı tütün ile yurt içinde 

harmanlanmış ve imal edilmiş (blended) 

sigaraların bünyesine giren yabancı tütünün ithali 

sırasında CİF bedel üzerinden 900 $/ton fon alınır. 

Bu Kararın 1 inci maddesinde belirtilenler 

dışındaki, yabancı tütün ile yurt içinde 

harmanlanmış ve imal edilmiş (blended) 

sigaraların bünyesine giren yabancı tütünün ithali 

sırasında CİF bedel üzerinden 600 $/ton fon alınır. 
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Değişiklik 1.1.2016 günü yürürlüğe girmiştir.  

 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

EK: 

2015/8353 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. 

 

(*) 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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