
 
 

 

 

 

 

 

 
DUYURU: 22.05.2018/31 

 
2018/11750 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI  
İLE MALİ MEVZUATTA YAPILAN DÜZENLEMELER 

 
18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “2018/11750 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)” ile; 
 

 Esnaf muafiyetinden faydalananlara ihtiyaç fazlası elektrik bedeli olarak yapılan 
ödemeler üzerinden yapılacak gelir vergisi tevkifatının oranı belirlenmiş, 

 

 Bazı malların katma değer vergisi (KDV) oranları yeniden tespit edilmiş, 
 

 İlgili mevzuat gereğince kayıt ve tescili silinerek, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla 
ihraç edilen ya da hurdaya çıkartılan araçlar için aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında 
tahakkuk edecek olan özel tüketim vergisinin (ÖTV’nin) terkin edilecek kısmının 
belirlenmesine ilişkin hususlar karara bağlanmıştır. 

 
Söz konusu BKK ile yapılan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir: 
    

I. ESNAF MUAFİYETİ KAPSAMINDA KONUTLARDA ÜRETİLEREK, İHTİYAÇ FAZLASI OLARAK 
SATILAN ELEKTRİK İÇİN YAPILACAK OLAN ÖDEMELERDE UYGULANMASI GEREKEN 
GELİR VERGİSİ TEVKİFATININ ORANI BELİRLENMİŞTİR: 

 
09.04.2018 tarihinde yayımladığımız “7103 sayılı Kanun Rehberi”nde detaylı olarak 
açıkladığımız üzere, 7103 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun 9/1. maddesine eklenen 
9 no.lu bent ile;  
 

 “6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler 
kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, 
sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu 
gücü azami 10 kW’a kadar (10 kW dâhil) olan yalnızca bir üretim tesisinden üretilen 
elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar” 

 
gelir vergisinden muaf esnaf statüsü kapsamına dahil edilmiş ve bu kişilerin ilgili kazançları 
dolayısıyla gelir vergisi beyannamesi vermesi ve (defter tutma ile belge düzenleme gibi) diğer 
yasal yükümlülükleri yerine getirmeleri zorunluluğu kaldırılmıştır. Ancak bu muaflığın, GVK’nın 
94. maddesi uyarınca kendilerine ödeme yapan vergi sorumluları tarafından tevkif suretiyle 



 
 

 

 

ödenmesi gereken vergiye etkisi bulunmamaktadır. Buna göre, mevcut oranlar kapsamında bu 
kişilere yapılacak olan ödemeler üzerinden ödemeyi yapanlarca %5 oranında gelir vergisi kesilip, 
beyan edilerek ödenmesi gerekiyordu.  
 
Bu defa, işbu Duyuru konusu BKK ile, Bakanlar Kurulu tevkifata tabi işlemlerin düzenlendiği 
GVK’nın 94. maddesinde kendisine tanınan yetkiyi kullanarak, esnaf muafiyetinden 
faydalananlara ihtiyaç fazlası elektrik bedeli olarak yapılan ödemeler üzerinden uygulanacak 
gelir vergisi tevkifatı oranını “0 (sıfır)” olarak belirlemiş ve böylelikle mevcut durumda %5 
oranında yapılması gereken tevkifatı %0’a indirmiştir.  
 
Sözü edilen düzenleme 18.05.2018 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu tarihten sonra yapılacak 
olan işlemler için geçerlidir.  
 

II. KONUTLARIN YANINDA İŞYERİ TESLİMLERİ İÇİN UYGULANACAK OLAN KDV ORANLARI 
DA 31.10.2018 TARİHİNE KADAR %8’E İNDİRİLMİŞTİR: 

 
14.05.2018/26 sayılı Duyurumuzda belirtildiği üzere, 05.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe giren 2018/11674 sayılı BKK ile, 31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) 
gerçekleştirilecek olan teslimler için geçerli olmak üzere, %18 oranında KDV’ye tabi olan 
konutların KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir. 
 
Bu defa, işbu Duyuru konusu BKK ile, yukarıda açıklanan düzenlemenin kapsamına işyerleri de 
dahil edilmiştir. Böylelikle, 31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerçekleştirilecek olan 
işyeri teslimlerinde KDV oranı (%18 yerine) %8 olarak uygulanacaktır.   
 

III. HURDAYA AYRILAN ARAÇLAR İÇİN TERKİN EDİLECEK ÖTV TUTARLARI BELİRLENMİŞTİR:  
 
09.04.2018 tarihinde yayımladığımız “7103 sayılı Kanun Rehberi”nde açıkladığımız üzere, 7103 
sayılı Kanun uyarınca, 27.03.2018 tarihinden başlayarak 31.12.2019 tarihine kadar uygulanmak 
üzere;  
 

 “ÖTV Kanunu’na ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. 
numaralarında yer alan, kayıt ve tescile tabi 16 ve daha büyük yaştaki araçların 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 
G.T.İ.P. numarasında yer alan araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm3’ü 
geçmeyen) yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV’nin 10.000 TL’yi aşmamak 
üzere araçların cinsleri ve özelliklerine göre Bakanlar Kurulunca tespit edilecek kısmı 
terkin edilecektir.” 

 
Bu defa, İşbu Duyuru konusu BKK ile, Bakanlar Kurulu yukarıdaki belirtilen yetkisi kullanmış ve  
aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV’nin terkin edilecek kısmını (iktisap 
edilecek araçların değeri itibariyle) aşağıdaki şekilde belirlemiştir:  
 



 
 

 

 

 ÖTV Kanuna ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan otomobil ve arazi 
taşıtı cinsi araçlardan uygulama kapsamında yeni iktisap edilecek olanlar için geçerli 
“Terkin Edilecek ÖTV Tutarları”:    
 

Yeni Aracın Özel Tüketim Vergisi  
Matrahı (TL)  

Terkin Edilecek Özel 
Tüketim Vergisi Tutarı (TL)  

 Matrahı 46.000 TL’yi aşmayanlar için 10.000 

 Matrahı 46.000 TL’yi aşıp 80.000 TL’yi aşmayanlar için   8.000 

 Matrahı 80.000 TL’yi aşanlar için   3.000 

 
(Yukarıda belirtilen ÖTV indirimleri, yeni iktisap edilecek olan bu tür araçlardan sadece 
motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler için geçerlidir.) 
 

 Diğer araç cinsleri için “Terkin Edilecek ÖTV Tutarları”:   
 

Yeni Aracın Özel Tüketim Vergisi  
Matrahı (TL)  

Terkin Edilecek Özel 
Tüketim Vergisi Tutarı (TL)  

 8701.20, 87.02, 87.03 (araç ve otomobiller hariç),   
 87.04 G.T.İ.P. 

10.000 

 
(Yukarıda belirtilen ÖTV indirimleri, 87.03 G.T.İ.P. numarasında kayıtlı araçlar için sadece 
motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenleri içermektedir.) 

 
Bu kapsamda hurdaya çıkartılacak olan araçların, il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine, 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerinden 
herhangi birine ya da “Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik”e göre 
faaliyette bulunan ömrünü tamamlamış araç (ÖTA) teslim yerlerine veya geçici depolama 
alanlarına teslim edilmesi gerekmektedir. ÖTA teslim yerlerine veya geçici depolama alanlarına 
sadece ilgili Yönetmelik kapsamına giren araçların teslimi mümkün olacaktır.  
 
Yukarıda belirtilen uygulama, 27.03.2018 tarihinden itibaren hurdaya çıkartılan veya ihraç edilen 
araçlara istinaden işbu Duyuru konusu Kararın yayımlandığı 18.05.2018 tarihinden itibaren 
iktisap edilecek olan araçlar için geçerli olacaktır.  
 
Model yılı 1997 veya daha eski olan araçlar için bu düzenlemenin yanı sıra 7020 sayılı Kanun 
hükümlerinden de faydalanma imkanı mevcut olup, bunun arzu edilmesi durumunda, hurdaya 
çıkarılacak olan araçların 7020 sayılı Kanunda belirtilen yerlere teslim edilmesi gerekli olacaktır. 
 
  Saygılarımızla. 
 

 
 
 

http://www.alomaliye.com/2009/12/30/omrunu-tamamlamis-araclarin-kontrolu-hakkinda-yonetmelik/
http://www.alomaliye.com/2017/05/27/7020-sayili-kanun-bazi-alacaklarin-yeniden-yapilandirilmasi/

