
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

DUYURU: 02.03.2019/18 
 

TÜRKİYE’DE İMAL EDİLEREK İHRAÇ EDİLEN KARA TAŞITLARINDA KULLANILAN İLK DOLUM 
YAĞLARI VE AKARYAKITLARIN ÖTV TUTARLARI İLE KÜRKLERDE UYGULANACAK ÖTV 

ORANLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR 
 
28.02.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “796 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı” ile, Özel 
Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’na ekli (I) sayılı listede yer alan, ihraç edilen kara taşıtlarında 
kullanılmış ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının ÖTV tutarları ile diğer bazı mallarda (kürklerde) 
uygulanacak ÖTV oranları yeniden belirlenmiştir.  
 
Sözü edilen Karar’da yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir.  
 

I. İHRAÇ EDİLEN KARA TAŞITLARININ ÜRETİM SÜRECİNDE KULLANILAN İLK DOLUM 
YAĞLARI VE AKARYAKITLARININ ÖTV TUTARLARI SIFIRLANMIŞTIR:  

 
ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listedeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen ilk dolum yağları 
ve akaryakıtlarının ÖTV tutarları, bu malların aynı Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan 
aşağıdaki mallardan Türkiye’de imal edilerek ihraç edilmiş olanların üretiminde 
kullanıldığının tespiti halinde sıfır (0) olarak uygulanacaktır.  
 

G.T.İ.P. No Mal Cinsi 

8701.20 Yarı römorkler için çekiciler 

87.02 
  

10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar 

  Otobüs 

  Midibüs 

  Minibüs 

87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer 
motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış 
arabaları dahil) 

87.04 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 

87.11 Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar 
(sepetli olsun olmasın); sepetler 

 
 
Ancak, bu kapsamda kullanılan ilk dolum akaryakıtlarında ÖTV tutarı sıfır olarak uygulanacak 
akaryakıt miktarı, üretilerek ihraç edilmiş her bir mal adedi için;  
 



 
 

 

 

 
 87.03 G.T.İ.P. numarasındaki mallarda (binek otomobillerde) “7” litreyi,  
 87.11 G.T.İ.P. numarasındaki mallarda (motosikletlerde) “2” litreyi,  
 Diğer mallarda (tır çekicisi, otobüs, midibüs, minibüs, kamyon ve kamyonetlerde) ise 

“15” litreyi  
 
geçemeyecektir.  
 
Diğer yandan, ihraç edilen kara taşıtlarında kullanılmış ilk dolum yağları ve akaryakıtlara daha 
önce uygulanan vergi tutarları için ÖTV Kanunu’nun 12. maddesinin (4) numaralı fıkrası 
hükmünün uygulanacağı belirlenmiştir. Anılan fıkra uyarınca, (I) sayılı listedeki mallar için 
uygulanan maktu vergi tutarlarının, bu Kanunla verilen yetkiye istinaden Cumhurbaşkanı 
tarafından farklı tespit edilmesi halinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi farklılaştırmasını, 
verginin mükellefe veya vergiye tâbi işlemlere taraf olanlara iadesi yöntemi ile uygulamaya, 
teminat istemeye, bu teminatın türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esaslar ile verginin 
iadesine ilişkin usul ve esasları belirleme hususlarında yetkili kılınmıştır. Buna göre, ihraç edilen 
kara taşıtlarının üretim sürecinde kullanılan ilk dolum yağları ve akaryakıtlarda daha önce 
uygulanan vergi tutarlarının, Hazine ve Maliye Bakanlığı (Mali İdare) tarafından konuya ilişkin 
olarak yapılacak düzenlemeler çerçevesinde iadesi mümkün olacaktır.   
 
Düzenleme, 01.03.2019 tarihinde yürürlüğe girecek olup, anılan tarih sonrasında fiili ihracı 
yapılan malların bu düzenlemeden yararlanabileceği görüşündeyiz. Dolayısıyla, aracın 
01.03.2019 tarihinden önce imal edilmiş olmasının veya satış/ihracat sözleşmesinin bu 
tarihten önce yapılmasının yeni uygulamadan yararlanma bakımından herhangi bir etkisinin 
olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Konuyla ilgili olarak Mali İdare tarafından yapılacak ikincil 
düzenlemelerin beklenmesi gerekmektedir.  
 

II. HAM VE YARI MAMUL KÜRKLERİN ÖTV ORANLARI SIFIRA İNDİRİLMİŞ, MAMUL 
KÜRKLERİN ÖTV ORANLARI İSE %25’E YÜKSELTİLMİŞTİR: 

 
ÖTV Kanunu’na ekli (IV) sayılı listede yer alan bazı kürklere ilişkin ÖTV oranları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir:   
 
G.T.İ.P. 

No Mal Cinsi 
Eski 
Oran 

Yeni 
Oran 

43 

Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri [Bu fasılda yer alan koyun, 
kuzu, keçi, oğlak ve sığırların (bufalo dahil) postları, kürkleri ve taklit 
kürkleri ile bunlardan mamul giyim eşyası, aksesuarları ve diğer eşya hariç] 
(43.01, 43.02 hariç) 

 
25 

 

20 

43.01 
Ham kürkler (baş, kuyruk, pençe ve kürkçülüğe elverişli diğer parçalar 
dahil) (41.01, 41.02 ve 41.03 pozisyonlarındaki ham post ve deriler hariç) 

25 0 

43.02 
Dabaklanmış veya aprelenmiş kürkler (baş, kuyruk, pençeler ve diğer 
parçalar dahil) (birleştirilmemiş veya birleştirilmiş) (diğer maddeler ilave 
edilmemiş) (43.03 pozisyonundakiler hariç) 

25 0 

 

Yukarıda belirtilen düzenleme 28 Şubat 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 
 

Saygılarımızla.   


