
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
DUYURU: 17.06.2019/43 

 
HURDAYA ÇIKARILAN ARAÇLAR İLE İLGİLİ TERKİN EDİLECEK ÖTV TUTARLARI  

YENİDEN BELİRLENMİŞTİR 
 
14.06.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “1148 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, 16 ve 
daha büyük yaştaki otomobil, panelvan, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, tır çekicisi cinsi 
araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk 
iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinden terkin edilecek vergi tutarları yeniden 
belirlenmiştir.  
 
Sözü edilen Karar ile yapılan düzenleme, özetle aşağıdaki gibidir.  
 

I. 7103 SAYILI KANUNDA YER ALAN DÜZENLEME 
 
Bilindiği üzere, 7103 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesi uyarınca, 27.03.2018 tarihinden 
31.12.2019 tarihine kadar;  
 

 Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listede yer alan (8701.20, 87.02, 87.03, 
87.04 GTİP numaralı) otomobil ve arazi taşıtlarından 16 ve daha büyük yaşta olanların,  

 Adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescili 
silinerek doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha 
kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması halinde 
 

her bir araç için aynı cins (87.03 GTİP numarasında yer alan araçlardan sadece motor silindir 
hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen) aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV’nin 10.000 TL’sini 
aşmamak üzere araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, ÖTV matrahı gibi) 
göre Cumhurbaşkanınca tespit edilecek olan kısmının terkin edilmesine imkan sağlanmıştı.  
 

II. ÖTV MATRAHINA GÖRE BELİRLENEN DİLİMLER HALİNDE TERKİNE İMKAN SAĞLAYAN 
SİSTEM 

 
14.05.2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı BKK Kararı ile, ÖTV Kanunu’na ekli (II) sayılı listenin 87.03 
GTİP numarasında yer alan otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlar için, aynı cins (motor silindir 
hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen) yeni alınacak araçların ÖTV matrahına göre dilimlere ayrıldığı ve 
bu dilimler çerçevesinde araçların ÖTV matrahları arttıkça terkin edilecek olan ÖTV tutarının 
azaldığı bir terkin sistemi oluşturulmuştur. Konuya ilişkin açıklamalarımız 22.05.2018 tarihinde 
yayımladığımız Duyuru’da yer almıştı.  
  



 
 

 

 

Akabinde, 01.05.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “1013 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı” 
ile, ÖTV matrahı çerçevesinde terkin edilecek olan ÖTV tutarlarını gösteren tabloda yer alan yeni 
araca ilişkin ÖTV matrah tutarları güncellenmiştir. (06.05.2018 tarihli Duyurumuz)   
 
III. TERKİN TUTARININ ARTIRILMASINA YÖNELİK YASAL DEĞİŞİKLİK VE BU KAPSAMDA 

YENİDEN BELİRLENEN TERKİN TUTARLARI 
 
Yukarıda yer verilen düzenlemeler sonrasında, 12.06.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 
“7176 Sayılı Kanun” ile, Cumhurbaşkanınca araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir 
hacmi, sınıfı, ÖTV matrahı gibi) göre tespit edilmek suretiyle terkin edilebilecek olan vergiye 
ilişkin üst sınır 10.000 TL’den 15.000 TL'ye yükseltilmişti.  
 
Bu defa, işbu Duyuru konusu Karar ile, araçların ÖTV oranına esas matrahları çerçevesinde terkin 
edilebilecek olan vergi tutarları 7166 sayılı Kanun ile belirlenen üst sınıra göre yeniden 
belirlenmiş olup, aşağıda yer alan tabloda, değişiklik öncesi tutarlar ile değişiklikle birlikte 
17.06.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe giren terkin edilecek vergi tutarları karşılaştırmalı olarak 
gösterilmiştir: 
 

Yeni Aracın Özel Tüketim Vergisi 
Matrahı 

Değişiklik Öncesi Terkin Edilecek 
Özel Tüketim Vergisi Tutarı (TL) 

Değişiklik Sonrası Terkin Edilecek 
Özel Tüketim Vergisi Tutarı (TL) 

Matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar için 10.000 15.000 

Matrahı 70.000 TL’yi aşıp 
120.000 TL’yi aşmayanlar için 

8.000 12.000 

Matrahı 120.000 TL’yi aşanlar için 3.000 0 

 
Ayrıca, işbu Duyuru konusu Karar ile, diğer araç cinsleri (ÖTV Kanunu’na ekli (II) sayılı listede yer 
alan 8701.20, 87.02, 87.04 GTİP no.lu motorlu taşıtlar) için geçerli olan tutar da, alınacak yeni 
aracın ÖTV matrahından bağımsız olarak 10.000 TL’den 15.000 TL’ye yükseltilmiştir. 
 

Saygılarımızla.   


