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SİRKÜLER 2016/1 
 
 

Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarında Değişiklik 
 
01.01.2016 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 29.12.2015 Tarih ve 2015/8353 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile bazı hayvan yemleri ve gübrelerde KDV oranı ile bazı mallara ait asgari maktu ve 
maktu ÖTV tutarlarında değişiklik yapılmıştır. 
 

 Söz konusu karar ile daha önce %8 KDV oranının uygulandığı (II) sayılı listede bulunan bazı 
hayvan yemleri (II) sayılı listeden çıkartılarak, yüzde 1 KDV oranın uygulandığı ekli (I) sayılı listeye 
eklenmiştir.  Bu ürünlerin detayı listede yer aldığı şekli ile aşağıda yer almaktadır. 
 
"19- Küspe (21/12/2015 tarihli ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan 
İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 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." 
 

 Kararın 4. Maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde 
yer alan malların vergi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir. Söz 
konusu cetveller sirkülerimiz ekinde yer alan kararnamede yer almaktadır. 
 

 Aynı Kararın 6. Maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan  
8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı Alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazları 
(cep telefonları)'na ilişkin hesaplanan asgari ÖTV tutarı 120 TL'den 160 TL'ye yükseltilmiştir. 
 

 4.    2009/15685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Mallara Uygulanacak 
Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
"900 $/ton" ibaresi "600 $/ton" şeklinde değiştirilmiştir. 
 
Saygı ve sevgilerimizle, 

          Ali YERLİ 

Yeminli Mali Müşavir 



 
 

Ek: 29.12.2015 Tarih ve 2015/8353 Sayılı Kararname 

 
 
 



 



 



 


