
 
03.01.2018 

 

 

SİRKÜLER (2018’02) 

 

 

Konu: Gelir Vergisi Kanununun Geçici 82’nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin 

uzatılması, Bazı Mallara Uygulanacak Tütün fonu Tutarları, Kaynak Kullanım Fonu Kesintisi 

Oranları ve Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarların Değişikliği. 

 

 

2017/1176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmış olup, bu kararda; 

 

• 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun Geçici 82’nci maddesinde düzenlenen, tam mükellef gerçek 

kişi bireysel katılım yatırımcılarına yönelik 31.12.2017 tarihine kadar geçerli olan gelir vergisi 

teşviki 31.12.2022 tarihine kadar, diğer bir ifade ile bu uygulama 5 yıl daha süre ile 

uzatılmıştır. 

 

• 2009/15685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Mallara Uygulanacak 

Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Kararın 2’nci maddesinde yer alan 300,00 $/ ton 

ibaresi 150.00 $/ton olarak değiştirilmiştir. 

 

• Çiftçilere Tarıma Yönelik olarak, bankalarca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili 

mevzuatı uyarınca oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi, Hayvan Bilgi Sistemi ve Diğer 

Sistemlerde kaydı bulunan veya il ve ilçe tarım müdürlüklerince düzenlenen belgeler ile 

çiftçilik faaliyeti tevsik olunan çiftçilere tarıma yönelik azami 15.000,00 TL ‘sına kadar olan 

kredilerde Kaynak Kullanım Destekleme Primi (KKDF) kesintisi oranı sıfır olarak tespit 

edilmiştir.  

 

 

Bu düzenleme kapsamında KKDF kesintisi yapılmaksızın tekrar kredi kullanabilmesi için, kullanılan 

kredilerin kapanmış olması gerekmektedir. Bu düzenleme 01.01.2018 tarihinden itibaren kullanılacak 

krediler için geçerli olacaktır. 

 

- Bu kararname ile 2016/9542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinde yer alan Özel Tüketim Vergisi 

(ÖTV)  Kanunu’nun 11 ve 12 maddelerinde Bakanlar Kuruluna tanınan yetkiye istinaden, 2016/9542 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3’ncü maddesi ile 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı 

listedeki 87.03 Gümrük Tarife İstatistik pozisyonunda yer alan “Binek otomobilleri ve esas itibariyle 

insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın 

vagonlar ve yarış arabaları dahil)” ÖTV oranlarında değişiklik yapılmış ve aşağıda yer alan temel 

oranlar ile uygulanacak ÖTV oranlarına yer almaktadır. 
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Temel ÖTV Oranları; 

Mal İsmi 

 

Vergi Oranı 

(%) 

- Diğerleri  

Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler 60 

Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler  

     Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW’ı geçip 

motor silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyenler 

60 

     Diğerleri 110 

Motor silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenler  

     Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW’ı geçip 

motor silindir hacmi 2500 cm3’ü geçmeyenler 

110 

     Diğerleri 160 

Yukarıdaki tabloda belirtilen temel vergi oranları yerine; hali hazırda motor hacmi ve ÖTV matrahına 

göre uygulanacak ÖTV oranları aşağıdadır. 

a. Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyip,  

- ÖTV matrahı 46 bin TL’yi aşmayanlar için %45, 

- ÖTV matrahı 46 bin TL’yi aşıp 80 bin TL’yi aşmayanlar için %50, 

      b.   Motor silindir hacmi 1600cm3'ü geçen fakat 2000cm3’ü geçmeyenlerden; 

- ÖTV matrahı 114 bin TL’yi aşmayanlar için %100, 

-Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3’ü 

geçmeyenlerden; 

- - ÖTV matrahı 57 bin TL’yi aşmayanlar için %45, 

- - ÖTV matrahı 57 bin TL’yi aşıp, 91 bin TL’yi aşmayanlar için %50, 

      c.   Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW’ı geçip motor silindir hacmi 2000 

cm3 ila 2500 cm3 arasında olanlardan ÖTV matrahı 1114 bin TL’yi aşmayanlar için %100,    

olarak uygulanacaktır. 

(Bu değişiklik,  01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmektedir.) 

Söz konusu karara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/2018

0101.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180101.htm  

 

(Resmi Gazete: 01.01.2018 tarih 30288 sayılı) 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 

 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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