
 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde;  Yılmaz BAYKARA (yzbaykara@globaldenetim.com.tr) veya Vahap BALKAYA 
(avbalkaya@globaldenetim.com.tr) ile temasa geçmenizi rica ederiz. 

İş bu sirküler de yer alan açıklamalarımız, ilgili sirküler hakkında genel bilgiler içeriyor olabilir. JHİ ve Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. bu sirkülerin içerdiği 
bigiler hakkında tarafımıza danışılmadan uygulanmasından kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçların aksaklık ve zararlarından dolayı herhangi bir 
sorumluluk almaz ve uygulayıcılar da tarafımıza haklılık, sorumluluk iddiasında bulunulamazlar. 

 
 

Sayı: 2018 –007  İstanbul, 2018 

 
Konu: Binek otomobillerinin ÖTV oranının hesabında kullanılan fiyat aralıkları ile makaronların ÖTV 
oranı ve tütün fonu tutarında değişiklikler yapıldı. 
 
Sayın; Mükellefimiz, 
 
1 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/11176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
binek otomobillerinin ÖTV oranının hesabında kullanılan fiyat aralıkları ile makaronların ÖTV 
oranları ve tütün fonuna ilişkin aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: 
 
I. Makaronlarda ÖTV oranı 
Hatırlanacağı üzere 5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Kanun’un 75. 
maddesiyle, 4813.10.00.80.00 GTİP numaralı makaronlar (sigara kağıdı), ÖTV Kanunu’na ekli 
(III) Sayılı Listenin (B) Cetveline eklenmek süratiyle ÖTV kapsamına alınmıştı. Kanun’un yayım 
tarihinde yürürlüğe giren söz konusu madde uyarınca makaronların ÖTV oranı % 65,25 ve 
asgari maktu vergi tutarı da 0,0994 TL olarak belirlenmişti. 
 
1 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/11176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 
7. maddesiyle, makaronların ÖTV oranı sıfırlanmış, asgari maktu vergi tutarı ise 0,0500 TL 
olarak belirlenmiştir. Buna göre makaronlar, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe 
giren düzenleme uyarınca aşağıdaki oran ve tutarlarda ÖTV’ye tabi tutulacaktır. 
 

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi 
Oranı 
(%) 

Asgari Maktu 
Vergi Tutarı 
(TL) 

4813.10.00.80.00 Diğerleri 
(Makaron) 

0 0,0500 

  
II. Binek otomobillerde ÖTV oranları 
 
Hatırlanacağı üzere 25 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9542 sayılı 
Karar’ın 3. maddesiyle, 87.03 GTİP numaralı mallardan “Diğerleri” satırı altında yer alan 
malların (binek otomobilleri) vergi oranları yeniden belirlenmiş, aynı Karar’ın 4. maddesiyle ise 
bazı taşıtların vergi oranları aşağıdaki gibi fiyatlarına göre farklılaştırılmıştı. 
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- Diğerleri 
Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler % 

60 
- ÖTV matrahı 40.000 TL’yi aşmayanlar için % 

45 
- ÖTV matrahı 40.000 TL’yi aşıp 70.000 TL’yi aşmayanlar için % 

50 
Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü 
geçmeyenler 

  

- ÖTV matrahı 100.000 TL’yi aşmayanlar için % 
100 

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

% 
60 

   -- ÖTV matrahı 50.000 TL’yi aşmayanlar için % 
45 

   -- ÖTV matrahı 50.000 TL’yi aşıp 80.000 TL’yi aşmayanlar için % 
50 

- 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 

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW’ı geçip 
motor silindir hacmi 2000 cm3 ilâ 2500 cm3 arasında olanlardan 
ÖTV matrahı 100.000 TL’yi aşmayanlar için 

% 
100 

Diğerleri 
% 
160 

Sadece elektrik motorlu olanlar   
- Motor gücü 85 kW 'ı geçmeyenler % 3 
- Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler % 7 

- Motor gücü 120 kW'ı geçenler 
% 
15 

  
2017/11176 sayılı BKK’nın 6. maddesiyle, yukarıdaki tabloda yer alan taşıtların fiyatlarında 
değişiklikler yapılmıştır. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu değişiklik 
kapsamında binek otomobillerin ÖTV oranlarının yer aldığı tablo aşağıdaki şekilde değişmiştir. 
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- Diğerleri 
Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler % 

60 
- ÖTV matrahı 46.000 TL’yi aşmayanlar için % 

45 
- ÖTV matrahı 46.000 TL’yi aşıp 80.000 TL’yi aşmayanlar için % 

50 
Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü 
geçmeyenler 

  

- ÖTV matrahı 114.000 TL’yi aşmayanlar için % 
100 

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

% 
60 

   -- ÖTV matrahı 57.000 TL’yi aşmayanlar için % 
45 

   -- ÖTV matrahı 57.000 TL’yi aşıp 91.000 TL’yi aşmayanlar için % 
50 

- 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 

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW’ı geçip 
motor silindir hacmi 2000 cm3 ilâ 2500 cm3 arasında olanlardan 
ÖTV matrahı 114.000 TL’yi aşmayanlariçin 

% 
100 

Diğerleri 
% 
160 

Sadece elektrik motorlu olanlar   
- Motor gücü 85 kW 'ı geçmeyenler % 3 
- Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler % 7 

- Motor gücü 120 kW'ı geçenler 
% 
15 

 
III. Tütün fonu tutarında değişiklik 
 
29.12.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15685 sayılı “Bazı Mallara Uygulanacak 
Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Karar”ın 1. maddesinde, gümrük tarife istatistik 
pozisyon numaraları itibarıyla verilen malların tütün fonu tutarı 0 (sıfır) TL olarak 
belirlenmiştir. Karar’ın 2. maddesinde ise bunlar dışındaki, yabancı tütün ile yurt içinde 
harmanlanmış ve imal edilmiş (blended) sigaraların bünyesine giren yabancı tütünün ithali 
sırasında CİF bedel üzerinden 2.250 $/ton fon alınacağı hükmüne yer verilmişti. 
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Yukarıdaki 2.250 $/ton ibaresi çeşitli Bakanlar Kurulu Kararları ile sırasıyla; 1.800 $/ton, 1.500 
$/ton, 1.200 $/ton, 900 $/ton ve 600 $/ton olarak değiştirilmiş ve en son 300 $/ton olarak 
uygulanmaktaydı. Bu kez 1 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/11176 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile 300 $/ton ibaresi 150 $/ton olarak değiştirilmiştir. 
 
Bu düzenleme 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
IV. Tütün ve tütün mamullerine ilişkin maktu ÖTV tutarlarında enflasyon artışı 
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde, kolalı gazozlar, gazozlar, 
maden suları gibi bazı alkolsüz içecekler ile alkollü içecekler, (B) cetvelinde ise sigara, sigarillo, 
puro gibi ürünler ile içilen, çiğnenen veya enfiye olarak kullanılan tütün mamulleri yer 
almaktadır. 
 
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun “Oran veya tutar” başlıklı 12.maddesinin 3 numaralı 
fıkrasında, (III) sayılı listedeki malların en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarlarının, 
ocak ve temmuz aylarında, TÜİK tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda 
meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden 
belirlenmiş sayılacağına ilişkin düzenleme yer almaktadır. 
 
Bu hüküm kapsamında (III) sayılı listedeki malların en son belirlenmiş olan asgari maktu vergi 
ve maktu vergi tutarlarının 2018 yılının ilk yarısı için Yİ-ÜFE oranında artırılması 
gerekmektedir. 
 
Ancak Bakanlar Kurulu, 2017/11176 sayılı Karar ile bu artış hükmünün; (III) sayılı listenin (B) 
cetvelinde yer alan malların asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları hakkında 2018 yılının 
Ocak-Haziran dönemi için uygulanmamasına karar vermiştir. Bu Karar kapsamında sigara, 
puro, tütün ve tütün mamullerinin ÖTV’sinde 2018 yılının ilk yarısında enflasyon artışı 
olmayacaktır. 
 
Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
  
 
 
Saygılarımızla, 

MEGA GLOBAL GRUP 
 Uluslararası Bağımsız Denetim 
 Yeminli Mali Müşavirlik 
 Mali Müşavirlik 

 


