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VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2018/36 

TARİH: 17/06/2018 

KONU Hurda Araç ÖTV İndirimine İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır. 

 

 11.06.2018 tarih 30448 sayılı Resmi Gazete ’de, “7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 

inci maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ” yayınlanmıştır.  

2018/31 Sirkülerimizde değindiğimiz üzere, 27.3.2018 tarihinde yayımlanan 7103 sayılı 

Kanunun geçici 1 inci maddesi ile 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da 

hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında ÖTV indirimi  uygulanmasına imkan 

getirilmişti.  

Yayınlanan bu tebliğ  ile ÖTV hurda indirimine ilişkin düzenlemeler yapılmış olup 

aşağıda özetlenmiştir. 

1. Hurda İndiriminden Yararlanabilecek Araçlar 

7103 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasına göre, düzenlemenin 

kapsamına 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı 

listenin; 

• 8701.20 G.T.İ.P. numarasında yer alan yarı römorkler için çekiciler, 

• 87.02 G.T.İ.P. numarasında yer alan sürücü dâhil on veya daha fazla kişi 

taşımaya mahsus minibüs, midibüs ve otobüsler, 

• 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi 

taşıtı, ATV, steyşın vagon vb. araçlar, 

• 87.04 G.T.İ.P. numarasında yer alan eşya taşımaya mahsus van, panelvan, pick-

up, kamyonet, kamyon vb. araçlar girmektedir. 

Bu araçlardan, 16 ve daha büyük yaşta olanların, doğrudan veya ihracatçılar 

vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılması halinde, aynı cins yeni bir aracın ilk 

iktisabında düzenlemeden yararlanılabilir. 
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2. Hükümden Yararlanabilecek Kişiler 

Doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç eden ya da hurdaya çıkartan gerçek ve tüzel 

kişiler ile bunların mirası reddetmemiş mirasçıları yararlanabilir. 

Düzenlemeden yararlanma hakkı, trafik sicilinde adlarına araç kayıtlı olan kişilere ait 

olup, bir başkasına devredilemez. 

İhraç edilen veya hurdaya çıkartılan aracın birden fazla gerçek veya tüzel kişi adına 

tescilli olması halinde, sadece tek bir aracın ilk iktisabında düzenlemeden yararlanılabilir. Bu 

kapsamda yeni araç, ihraç edilen veya hurdaya çıkartılan aracın tüm malikleri tarafından 

adlarına müştereken kayıt ve tescil edilmek üzere iktisap edilebileceği gibi diğer maliklerin, 

araç üzerindeki mülkiyet hakkından bir kişi lehine feragat etmesi suretiyle, maliklerden biri 

tarafından da bu malik adına kayıt ve tescil edilmek üzere iktisap edilebilir. 

3. Yeni Araç Alımında Terkin Edilecek ÖTV Tutarı 

18.05.2018 tarihinde yayımlanan 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki 

Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, madde kapsamında ihraç edilecek veya hurdaya 

çıkartılacak araçla aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim 

vergisinin terkin edilecek kısmı, 

a) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer 

alan otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlar için özel tüketim vergisi matrahı esas alınarak 

aşağıdaki tablodaki gibi, 

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 

 

b) Diğer araç cinsleri için 10.000 TL olarak tespit edilmiştir. 

Buna göre, yeni araç  alımında tahakkuk eden özel tüketim vergisinden; otomobil ve 

arazi taşıtı cinsi araçlar için özel tüketim vergisi matrahı esas alınarak anılan Kararnamede 

belirlenen tutarlar, bunların dışında kalan kamyon, kamyonet, tır çekicileri, van, panelvan, 

minibüs, otobüs gibi araçlar için ise özel tüketim vergisi matrahına bakılmaksızın 10.000 

TL, terkin edilir. 



 

 

 
 

  
Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center C Blok 
No: 285 Kat: 3 Şişli / İSTANBUL 

T  (+90) 212 373 00 00 

Eskişehir Yolu No: 6 Armada İş Merkezi A Blok 
Kat: 11 Daire: 15 Söğütözü / ANKARA  

T  (+90) 312 219 16 50 

Web:  www.gtturkey.com 

 

 

4. Hükümden Yararlanma Süresi 

Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği 27/3/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine (bu 

tarihler dâhil) kadar kayıt ve tescili silinerek doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilen 

veya hurdaya çıkartılan araçlar yerine 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iktisabı 

yapılacak araçlar için tahakkuk eden özel tüketim vergisinin Bakanlar Kurulunca belirlenen 

kısmı terkin edilebilecektir. 

Söz konusu Tebliğin orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir. 

Ek-1 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin 

Genel Tebliğ 

Ek-2 Tebliğ Eki Formlar 

 

Saygılarımızla, 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180611-6.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180611-6.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180611-6.htm
2018-36EK2.pdf

